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Bevezetés

A paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak elhelyezésére a Tolna megyei Bátaapáti község
területén korábban létezett Üveghuta településről elnevezett Üveghutai-telephely bizonyult megfelelőnek. A földtani
kutatást kezdetben a Paksi Atomerőmű Rt. (a továbbiakban PA Rt.), majd a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. (2008tól Közhasznú Nonprofit Kft., a továbbiakban RHK) finanszírozta, és végig a Magyar Állami Földtani Intézet (a továbbiakban MÁFI) irányította. Ez a kutatás módszereit és részletességét tekintve hazánkban teljes mértékben összevethető
volt azzal, amit a korábbi években nyersanyaglelőhelyeken folytattak le, bizonyos vonatkozásokban még azoknál is koncentráltabb, komplexebb és korszerűbb volt.
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
Az Üveghutai-telephelyen létesül a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (a továbbiakban NRHT), ez adja gyakorlati
jelentőségét.
Az Üveghutai-telephely a Geresdi-dombság ÉK-i részén van. A Geresdi-dombság a Mecsek hegység DK-i előterében helyezkedik el. A dombok jórészt löszből állnak, a köztük lévő völgyek talpán alsó-karbon gránit-, az ÉNy-i peremen pedig egy keskeny sávban ópaleozoos metamorf és jura üledékes kőzetek bukkannak elő. A lösz és a prekainozoos
képződmények között a dombság peremein felső-miocén (pannóniai), DK-en alsó-miocén üledékek települnek. A gránit
és a metamorfitok a környezetükhöz képest mélyföldtanilag kiemelt helyzetben vannak, ez a körülmény indokolja azt,
hogy ez a terület Mórágyi-rög néven szerepel a földtani irodalomban.
Mivel a kainozoos üledékek vastagsága a néhány tucat métert nem haladja meg, s a mélyebb völgytalpakon a gránités a metamorf kőzetek összefüggő, nagy területen fordulnak elő, Magyarország 1:500 000-es és 1:200 000-es méretarányú térképeiről a fedőüledékeket elhagyták, s csak a gránit- és a metamorf kőzeteket tüntették fel. A valóságban azonban a „rög” kőzetei az alapterületnek1 alig 9%-át, az amúgy is szűk völgytalpakat vagy a szélesebb völgyek oldalán futó
keskeny sávokat foglalják el, s kibúvásaik itt sem összefüggőek.
A korábbi vizsgálatok során csak erre az igen ritka kibúvási hálóra támaszkodva lehetett véleményt alkotni az alaphegység földtani felépítéséről. A neogén és kvarter fedőüledékek feltártsága még rosszabb volt, így a fedőüledékekről
kialakított kép jelentős részben távoli területeken szerzett ismeretekre alapult.
Az Üveghutai-telephely fúrásos és geofizikai kutatása egyedülálló lehetőséget teremtett mind az alaphegység, mind
a fedőüledékek földtani megismerésére, amihez jelentős mértékben hozzájárult igen részletes földtani térképezésük.
A terület alaphegységi tektonikájának legfontosabb eleme a Mecsekalja-öv, ennek kitöltését képezik az ópaleozoos
metamorf kőzetek. Ettől ÉNy-ra van a jura üledékes, DK-re pedig az alsó-karbon gránitkőzetek elterjedési területe.
AZ ÜVEGHUTAI-TELEPHELY KUTATÁSI PROGRAMJA
Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére 1992-ben Nemzeti Projekt
indult. Ennek keretében a felszíni földtani kutatás irányítója 1993–2003 között a MÁFI volt, s a 2004–2006 között a
Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. (majd Zrt., a továbbiakban Mecsekérc) által irányított felszín alatti földtani kutatás
szakmai vezetőjét is a MÁFI adta.
Országos, majd regionális szakirodalmi vizsgálat nyomán — lakossági vélemények figyelembevételével — három
körzetben (Üveghuta mellett Udvariban és Diósberényben) folytattunk le terepi vizsgálatokat, amelyek eredményekép1

A térképezett területből annak az 57 km2-nek, ahol a kristályos kőzetek elvileg a felszínre kerülhetnek.
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pen telephely kijelölésére Üveghuta környéke bizonyult a legkedvezőbbnek. Ebben a körzetben felszín alatti elhelyezéssel számoltunk (a másik kettőben felszínivel). Ezt a körzetet jelölte ki továbbkutatásra a Nemzeti Projekt Záródokumentuma (Burson-Marsteller… 1996).
A földtani kutatás eleinte a PA Rt. és a MÁFI szerződései alapján folyt. 1998 közepén, az atomenergiáról szóló 1996.
évi CXVI. törvény végrehajtása nyomán a PA Rt. szerepét a radioaktív hulladékok elhelyezésében, valamint a szerződések megkötésében és kivitelezésében az újonnan létrehozott RHK vette át.
A kutatást három fázisban terveztük. Ezek közül az első a telephely kijelölése, a második a telephely alkalmassági
vizsgálata, a harmadik a telephely és környezetének értékelése lett volna. Ez a három fázis tartalmilag megfelelt a nemzetközi gyakorlatban szokásos három fázisnak (telephely-kijelölés, telephelyjellemzés és telephely-igazolás), amelyek
közül a második fázis eredménye a földtani alkalmasság kimondása.
A 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet (földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és a radioaktív
hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez) ezt a hármas fázisbeosztást nem ismeri, a
fázisok számát nem korlátozza, tartalmukat nem határozza meg. A fázisokkal szemben egyetlen követelményt támaszt, s
ez az, hogy minden egyes fázis önálló kutatási terv alapján induljon, önálló jelentéssel záruljon, s mindkettőre legyen
hatósági engedély/jóváhagyás. Ugyanakkor a földtani alkalmasság követelményeit a nemzetközi gyakorlathoz képest
túlzó aprólékossággal fogalmazza meg (IAEA 1999), s az alkalmasság kimondását a kutatás befejezésére rögzíti.
A rendelet akkor jelent meg, amikor az eredeti három fázis közül már a második kivitelezésén dolgoztunk, de nem tartalmazott semmiféle előírást a folyamatban lévő munkálatok kezelésére vonatkozóan. Ennek következtében a több szerződés
alapján kivitelezett vizsgálatok lezárásához szükséges kutatást (BALLA et al. 1999) a Magyar Geológiai Szolgálat Déldunántúli Területi Hivatalának (a továbbiakban MGSZ DDTH) csak bejelentettük, s a hivatal a bejelentést tudomásul vette.
Bár ez a kutatás átfogónak indult, számos lezáratlan kérdés, tisztázatlan probléma maradt, ami a kutatás folytatását
igényelte. A földtani kutatás következő szakasza a másfél évre tervezett felszíni kutatás (BALLA et al. 2002) volt, amelyet az MGSZ DDTH engedélyezett. Ez az addig képződött hatalmas mennyiségű adat, eredmény és információ integrált
értékelésével zárult. Zárójelentését (BALLA et al. 2003) az MGSZ DDTH hagyta jóvá, egyúttal kimondva a telephely
földtani alkalmasságát atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére. Egyúttal
egyetértését fejezte ki azzal, hogy a telephely létesítéséhez felszín alatti földtani kutatásra van szükség.
Sem az alkalmasság kimondása utáni, sem felszín alatti földtani kutatással nem számol a 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet. Az MGSZ DDTH ennek ellenére vállalta az immáron RHK–Mecsekérc-szerződés keretében, de változatlanul jelentős
részében a MÁFI által készített kutatási terv (SZŰCS et al. 2004) engedélyezését. Az ugyancsak a MÁFI által készített zárójelentést (BALLA et al. 2008) az MGSZ DDTH jogutódja, a Pécsi Bányakapitányság hagyta jóvá. Ezzel párhuzamosan az RHK
megkapta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézetétől az engedélyt az NRHT
létesítésére. Az ezt követően 2008-ban induló munkák már nem minősülnek földtani kutatásnak, bár értelemszerűen tartalmaznak földtani vizsgálati elemeket. Magyarázónk a földtani ismeretességnek a létesítést közvetlenül megelőző állapotát
vázolja.
Ezt az ismeretességet bővítette a Mecsekérccel ugyancsak az RHK megrendelésére kötött szerződésünk, amelynek
keretében nyersanyag-kutatási feladattal a terület egy részén földtani térképezést folytattunk és fúrásokat mélyítettünk a
kainozoos üledékek tanulmányozására. Az így kapott információ beépült mind zárójelentésünkbe (BALLA et al. 2008),
mind térképeinkbe és a jelen magyarázóba.
A TÉRKÉPSOROZAT ÉS MAGYARÁZÓJA
Az Üveghutai-telephely kutatásának mindvégig fontos eleme volt a földtani térképezés és a földtani felépítés megismerésére irányuló számos egyéb munkálat. A vizsgálati lépték a kutatás alá vont 72 km2-nyi terület egészén 1:10 000-es
volt, a telephelyen ennél jóval részletesebb.
A jelen munka az üveghutai 1:10 000-es térképsorozat (1–8. melléklet) magyarázója. Az 1–5. térképmelléklet közül
az 1. az észlelt feltárásokat (ezek közül a szövegben említetteknek a feltárásszámát is), valamint a fedett földtani térképet
tartalmazza. A 2. az alaphegység domborzati és földtani térképét, a 3. a prekvarter képződmények (az alaphegységiek
mellett az alsó- és felső-miocén üledékek domborzati és földtani térképét, a 4. a löszösszlet (az Udvari Lösz Formációcsoport) két formációjának, valamint a Mendei Lösz és a csuszamlásos területek feküszintvonalas térképét, az 5. a
terület lejtőüledékektől mentes földtani térképét mutatja be. A 6. mellékleten az alap- és fedőhegységi képződményeket
szelvényekben és elvi rétegoszlopban ábrázoljuk. A 7. melléklet a terület geomorfológiáját, a 8. pedig a talajvíz-domborzatát ábrázolja. A térképsorozat tartalmát és szerkesztését az 1. függelék ismerteti. A mellékletek közül a (tektonikai
tartalommal is bíró) földtani térképek és szelvények (1–6. melléklet) magyarázója a Földtani képződmények, a Szerkezet
és a Földtani fejlődéstörténet c. fejezet, a geomorfológiai térkép (7. melléklet) magyarázója a Geomorfológia c. fejezet,
a talajvíz-domborzati térkép (8. melléklet) magyarázója a Vízföldtan c. fejezet. A térképek az Üveghutai-telephely
1995–2008. évi kutatása során keletkezett anyagok alapján, javarészt a kutatási zárójelentés (BALLA et al. 2008) mellék10

leteinek felhasználásával készültek. A magyarázót zömmel a térképezési jelentés (GYALOG et al. 2006c) és a zárójelentés (BALLA et al. 2008) szövegéből állítottuk össze. Ebben a földtani kutatás egyéb fontos eredményeit is be kívánjuk
mutatni.
A magyarázóhoz szorosan tartozó táblázatokat és ábrákat az alapszövegbe építettük be. Mellékletbe kerültek azok a
nagyméretű térképek, szelvények, amelyeket hajtogatva mellékeltünk. Függelékbe olyan anyagok kerültek, amelyek az
alapszöveghez képest részletező szöveges anyagokat tartalmaznak. A fényképeket a függelékek után következő táblákban helyeztük el. Valamennyi ábra és melléklet digitális kivitelben készült.
A magyarázó kétnyelvű. Első a magyar szöveg, ebben vannak az ábrák, kétnyelvű aláírással és magyarázattal. Utána
következik az angol szöveg, amely az ábrákra csak hivatkozik. A táblázatok mindkét szövegben megvannak. A táblákba
helyezett fényképek alatt kétnyelvű cím és magyarázat olvasható.
Az alapszöveg oldalszámozása, valamint a benne lévő ábrák és táblázatok számozása folyamatos. A függelékek oldal-, valamint táblázat-, ábra- és fényképszámozása folytatja az alapszöveg számozását. Az angol szöveg oldalszámozása
folytatja a magyar szövegét, a táblázat-, ábra- és fényképsorszámok azonosak azokkal, amelyek a magyar szövegben vannak.
Az irodalomjegyzékben a nem angol, német vagy francia publikációk esetében megadtuk az e három nyelv valamelyikén közölt kivonatok vagy — ennek hiányában — az egész mű címét; ha nem volt ilyen, a címet lefordítottuk angolra.
A magyarázó szerkesztői és szerzői, valamint az ábrák és mellékletek elkészítésében közreműködők neve a címlapon
betűrendben olvasható. Az egyes fejezetek, függelékek és mellékletek szerzői a tartalomjegyzékben láthatók. Azoknak a
fejezeteknek a szerzőjét, amelyeknél nincs név, a címek hierarchikus rendjében felfelé megjelenő első név mutatja. A
mellékletek szerzői és közreműködői magukon a mellékleteken is fel vannak sorolva. A felvételező geológusok névsora
az 1. mellékleten van feltüntetve.

11

12

Kutatástörténet

Területünk földtani felépítésének megismerésében döntő szerepe volt az Üveghutai-telephely és környezete kutatásának. Ez a kutatás 1995-től kezdve közel egy évtizedig felszíni módszerekkel folyt, amelyekhez 2005-től felszín alatti
kutatás társult.
Az üveghutai felszíni kutatás (most, utólag) a következő szakaszokra bontható:
— előkészítés (1995–1996),
— telephely-kijelölés (1997),
— telephely-alkalmassági vizsgálat, 1. szakasz (1997–1998),
— kiegészítő alkalmassági vizsgálat (1998–1999),
— telephely-alkalmassági vizsgálat, 2. szakasz (2001–2003),
— felszíni nyersanyagkutatás (2003),
— kiegészítő felszíni kutatás (2004–2006).
Az előkészítés során az országos, majd regionális szűréssel kijelölt objektumok egyikeként, majd az 1996. évi döntés után egyetlen objektumként kutattuk a körzetet. A nemzetközi gyakorlattal összhangban először kijelöltük a telephelyet, majd megvizsgáltuk az alkalmasságát. Az alkalmassági vizsgálat finanszírozási okokból három szakaszra tagolódott. A felszíni nyersanyagkutatás a telephelytől teljesen függetlenül folyt, a telephely környékének tekintett területen
belül. A kiegészítő felszíni kutatást a felszín alatti kutatással egy időben folytattuk le egyes, tisztázatlanul maradt
kérdések tanulmányozására.
A felszín alatti kutatás fő eszköze a vágathajtás volt, amelyet vágatból mélyített fúrások kísértek. Mind a vágat, mind
a felszín alatti fúrások dokumentálása jelentősen elősegítette a gránittest földtani megismerését.
Az alábbiakban először a felszíni kutatást, ezen belül a földtani kutatások és a földtani térképezés történetét, majd a felszíni fúrásokat és vizsgálatukat ismertetjük, végül a geomorfológiai kutatások történetét vázoljuk. Ezután térünk át a vágatok, vágatfúrások és vizsgálatuk leírására. Önálló képet adunk a geofizikai kutatások és a nyersanyagkutatás történetéről.

A FÖLDTANI KUTATÁSOK TÖRTÉNETE
A földtani kutatás történetében önálló egységet képez a képződménycsoportok és a szerkezet megismerése, ezeket
külön-külön tárgyaljuk.
A FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYEK MEGISMERÉSE
A Mórágyi-rög (földrajzi nevén Geresdi-dombság) tágabb térségében elsőként a Mecsek tudományos kutatására és
földtani megismerésére került sor a XIX. század első évtizedeiben. Mivel ennek az időszaknak a földtani kutatását döntően a kőszénbányászat határozta meg, a környező dombsági területek vizsgálatára a század utolsó negyedéig szinte nem
is került sor.
A térség részletes földtani megismerése térképezéssel kezdődött, amelynek eredménye a Dunántúl 1:144 000-es
méretarányú térképsorozata, a területünket magában foglaló Pécs–Szegszárd lappal (Magyar Királyi… 1880). Magyarázóját nem sikerült fellelnünk.
Magyarország 1:300 000-es földtani térképe (BALOGH K. et al. 1956) és annak magyarázója (BALOGH K. et al. 1958)
méretarányából fakadóan vázlatos képet nyújt területünk földtani felépítéséről.
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A Magyarország Földtani Atlasza, 1:500 000 sorozatban megjelent földtani (FÜLÖP 1984) és mélyföldtani térkép
(FÜLÖP, DANK 1987) szintén csak nagy vonalakban tükrözi területünk földtani felépítését. Az utóbbi magyarázójában
(HAAS 1996) alig 2 oldal (pp. 9–11) szól a szerkesztési alapelvekről, a térképen ábrázolt képződmények leírása hiányzik.
A terület földtani ismereteinek jó áttekintését adja Magyarország 1:200 000-es földtani térképsorozatának pécsi lapja
(WEIN et al. 1965) és annak magyarázója (FORGÓ et al. 1966).
Magyarország 1:100 000-es földtani térképének bajai lapja (FRANYÓ et al. 2005) területünket részben munkálataink
nyomán ábrázolja, a méretarányból adódó, értelemszerű egyszerűsítésekkel. A térképsorozat magyarázója (GYALOG
2005) tartalmazza a terület képződményeinek rövid leírását.
A kutatási területet az alaphegységi képződmények közül nagyrészt a Mórágyi Gránit Formáció kőzetei építik fel,
ezeket ÉNy felől zárja le a Mecsekalja-öv anyagaként az Ófalui Formációcsoport, tovább ÉNy-ra jura üledékes képződmények (a felszínen csak Vasasi Márga Formáció) találhatók a kainozoos fedőképződmények alatt. Mindhárom területrészen előfordulnak kréta kőzettelérek (Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció).
A kainozoos fedőképződmények közül az alsó-miocén Budafai Formáció a terület DNy-i és ÉNy-i részén fordul elő.
A felső-miocén (pannóniai) képződmények közül a Kállai és Tihanyi Formáció a terület peremvidékein található.
A kvarter képződmények közül a dombtetőket és részben a domboldalakat az alsó–középső-pleisztocén Fenyvestetői
Vörösagyag Formáció, valamint az alsó–felső-pleisztocén Udvari Lösz Formációcsoport építi fel, a völgyekben pleisztocén–holocén folyóvízi (folyóvízi–proluviális és folyóvízi–mocsári) képződmények, valamint holocén tavi üledékek, a
völgyoldalakban pleisztocén–holocén (deluviális, csuszamlásos és szoliflukciós) lejtőképződmények és felső-pleisztocén
mocsári üledékek fordulnak elő.
Ófalui Formációcsoport (alsó-paleozoikum)
A kelet-mecseki metamorfitokat VADÁSZ (1953) a gránittest palaburkának tekintette, SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) viszont a palingén gránitmagma forrásának. Az utóbbi koncepciót követve a metamorfitokról JANTSKY (1979) adott átfogó
ismertetést. JANTSKY (1979) és SZEDERKÉNYI (1996b) szerint metamorfitok mind a Mecsekalja-övben, mind a mórágyi gránitokhoz társulva előfordulnak. FÜLÖP (1994) az ófalui palák ismertetésében SZEDERKÉNYI, a mórágyi gránit leírásában
JANTSKY felfogását követte, így a metamorfitok egy részét (a réteges migmatitokat) mindkét képződménynél tárgyalta.
A Mecsekalja-övet alkotó metamorfitok az említett szerzők munkájában — némi átcsoportosítással — az 1. táblázatban bemutatott módon korrelálhatók.
A felsorolt tízféle kőzetből a szerpentinit (10.) idegen volta annyira nyilvánvaló volt, hogy SZEDERKÉNYI (1996b) önálló Ófalui Szerpentinit Formációként különítette el. A kristályos mészkő (1.), a fillit (2.) és az amfibolit (9.) egyazon eredeti kőzetösszletbe tartozása messze nem nyilvánvaló. A SZEDERKÉNYI (1996b) által elkülönített vulkáni és vulkanomikt
eredetű kőzetek (3–8.) összességükben a JANTSKY (1979) szerint rendkívül nagy változatosságot mutató réteges migmatitoknak felelhetnek meg.
1. táblázat. A Mecsekalja-öv kőzetei korábbi munkákban
Összességében a tízféle kőzetet mindkét
szerzőnél elsősorban a metamorf fok hasonlósága rokonítja, de nincs bizonyíték arra, hogy
ezek eredetileg (a metamorfózis előtt) is összetartoztak.
A közös metamorfózist és a rendkívül heterogén kőzetanyagot figyelembe véve arra a következtetésre jutottunk, hogy mindezen kőzetek
megabreccsaként a Mecsekalja-öv kitöltését
képezik. Különböző rétegtani és tektonikai
egységekből származnak, de együttesen, mai
helyükön szenvedték el a variszkuszi metamorfózist. Ezzel összhangban valamennyi metamorfitot — előbb Ófalui Formáció (GYALOG, BUDAI
2004, KIRÁLY, KOROKNAI 2004), majd Ófalui Formációcsoport néven — új litosztratigráfiai egységbe vontunk össze,
amelyet a jelen munkánkban kőzettani alapon formációkra tagoltunk.
Bátaapáti Metahomokkő Formáció (alsó-paleozoikum)
A Mórágyi Gránithoz társuló metamorfitokkal a helyzet annyival bonyolultabb, hogy JANTSKY (1979) a gránitokat az
ultrametamorf sorozat részének tekintette. Az „amfibolit fáciesű regionális metamorf sorozatban” metahomokkövet és
metakonglomerátumot, valamint „kordierit, szillimanit, staurolitos-biotitos paragneiszt” írt le, amelyről SZEDERKÉNYI
(1996b) nem tesz említést. Az utóbbi szerző felosztásában ezek a kőzetek a gránitok mellett metamorfitokból álló Mó14

rágyi Komplexum részét képezhetik. E metamorfitokról annyit említ, hogy anyaguk gneisz, csillámpala és amfibolit, de
ez a komplexum teljes (dél-dunántúli és alföldi) elterjedési területét érinti. Nem világos tehát, hova sorolta a JANTSKY
(1979) szerint a mórágyi gránitokban települő metamorfitokat.
Munkálataink során a gránitban települő metamorfitokat eleinte az Ófalui Formáció részének — Bátaapáti Metahomokkő Tagozatnak (GYALOG, BUDAI 2004, KIRÁLY, KOROKNAI 2004) — tekintettük, majd Bátaapáti Metahomokkő
Formáció elnevezéssel új litosztratigráfiai egységként különítettük el.
Mórágyi Gránit Formáció (alsó-karbon)
A Mórágyi Gránit ma ismeretes három fő képződménycsoportja — a porfíros alapkőzet (= monzogránit), a mafikus
zárványok (= monzonit) és a leukokrata kőzettelérek — a korábbi kőzetleírásokban is jól elkülönül (2. táblázat).
2. táblázat. A mórágyi gránitkőzetek főbb csoportjai különböző szerzők munkáiban

* Esetleg kréta telérkőzet

ROTH (1875, 1876a, b) terepi megnevezéseket adott, az első mikroszkópos és kőzetkémiai vizsgálatot PAPP, REICHERT
(1929) végezte el. PAPP (1952) megállapította, hogy a kőzetek átmeneti típusúak az alkáliak felé. BUDA (1985) felismerte,
hogy a mórágyi kőzetek monzonitos jellegűek. JANTSKY (1979) felosztásában már felismerhetők a porfíros alapkőzet és
a mafikus zárványok között átmenetet képező hibrid kőzetek („szkialitos, nebulitos porfíroblasztos gránit” és „diatexit”).
Fél évszázada mutatta ki JANTSKY (1953), hogy a gránit dinamometamorfózist, valamint kataklázos és milonitos
deformációt szenvedett, és kb. 60°-os irányban palásodott.
A kutatók egy ideig hallgatólagosan vagy bevallottan abból indultak ki, hogy a mórágyi gránit benyomuló magmából
keletkezett. A gránitkőzetek képződését illetően SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) fordulatot hozott azzal, hogy feltételezte:
„a gránitos kőzettest nem magmás, hanem migmás eredetű metaszomatikus képződmény”. Ez a feltevés alapvetően változtatta meg a magyar kutatók szemléletét, amit témánként taglalunk.
A gránittest korát VADÁSZ (1914) óta perm előttinek, pontosabban VADÁSZ (1935) nyomán variszkuszinak (TELEKI
1941, VADÁSZ 1953) gondolják. Az anatektikus („migmás”, „metaszomatikus”) gránitképződés korát illetően felmerült a
variszkuszinál idősebb, kaledóni (CSALOGOVITS 1964), sőt prekambriumi (SZEPESHÁZY 1968, 1969, 1973; JANTSKY 1975,
1979) kor lehetősége is, azonban a kutatók többsége (VADÁSZ 1960; WEIN 1967; SZÁDECZKY-KARDOSS 1967, 1969;
GHANEM, RAVASZ-BARANYAI 1969; BUDA 1985, 1990, 1994; BUDA, NAGY 1995; BUDA et al. 1999, 2000) a szemléletváltás
után is megmaradt a variszkuszi kor hívének, a K–Ar-kormeghatározások (BALOGH Kad. et al. 1983) pedig alátámasztani látszottak a variszkuszi kort.
A SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) fordulatot hozó cikkét követő évtizedben a gránitképződés anatektikus-metaszomatikus eredetéről vallott felfogás határozta meg a magyar kutatók gondolkodását (WEIN 1967; SZÁDECZKY-KARDOSS
1967; FÖLDVÁRI-VOGL, BÖJTÖS-VARRÓK 1968). Később azonban SZÁDECZKY-KARDOSS (1969) a migmatitosodást már a
gránit intruzív, injekciós metamorf hatásával magyarázta. Ez jelentős változás az eredeti felfogáshoz képest, amely szerint a gránit a migmatitosodásnak a terméke és nem az oka lenne.
A gránit ásvány-kőzettani jellegeit ennek ellenére a továbbiakban is anatektikus-metaszomatikus eredet feltételezésével vizsgálta és írta le GHANEM, RAVASZ-BARANYAI (1969), SZEDERKÉNYI (1974, 1975, 1985), JANTSKY (1975, 1979)
és BUDA (1968, 1969, 1972, 1974, 1975, 1981a, b, 1990, 1994, 1995; BUDA, NAGY 1995; BUDA et al. 1985). Ennek a felfogásnak lényeges szempontja volt, hogy a gránit közel egykorú a környezetében előforduló képződmények metamorfózisával, ezért a gránitban már ROTH (1875, 1876a, b) által említett és JANTSKY (1953) által leírt metamorf jelenségeknek nem
szenteltek komolyabb figyelmet, legfeljebb mellékesen említették azokat. JANTSKY (1979) szerint ez a metamorfózis retrográd jellegű, s nála fiatalabb (kora-jura utáni) a kataklázis és a milonitosodás.
A gránitosodás BUDA (1972, 1975) szerint kb. 450 °C körüli hőmérsékleten játszódott le. A későbbi hőmérsékletemelkedés hatására az alapanyag káliföldpátjai részlegesen mobilizálódtak, így alakultak granodioritos összetételűvé a
mecseki kőzetek. A felszabaduló K, Si és Al hozta létre a gránitokban a metaszomatikus káliföldpát-kiválásokat és a gránitaplitokat.
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Eleinte az anatektikus-metaszomatikus eredet egyik fontos elemének tekintették, hogy a korábban „porfíros” minősítésű káliföldpát metaszomatikus eredetű. BUDA (1994) két káliföldpát-generációt különített el: a közepesen rendezett
szerkezetű az alapanyagban, a rendezett szerkezetű porfíroblasztként fordul elő. Szerinte csak az alapanyag káliföldpátja
kristályosodott anatektikus olvadékból, a porfíroblasztok későbbi K-metaszomatózis során keletkeztek. Rendezettségi
vizsgálatai nyomán HÁDEN (1997) is arra a következtetésre jutott, hogy a nagy káliföldpátok kristályosodási hőmérséklete
500-550 °C körül lehetett, azaz ezek a kiválások metaszomatikus eredetűek. Ezzel az anatektikus-metaszomatikus eredet
SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) által bevezetett leglényegesebb eleme — az in situ kiolvadás (egyébként nagyobb gránittest
nemigen származik más eredetű magmából, bár a kristályosodás a kiolvadási helytől különböző távolságban mehet végbe)
— tulajdonképpen bizonytalanná vált. Nem véletlen, hogy az utóbbi években született munkák (BUDA 1996, 1998, 1999,
BUDA, DITRÓI-PUSKÁS 1997; BUDA et al. 1999, 2000) a helyben történt kiolvadást már nem hangsúlyozták.
A gránit kristályosodási menetét illetően BUDA (1981a) azon a véleményen volt, hogy abban jelentős szerepet játszott
a differenciáció és a viszonylag nagy vízgőznyomás. Később a differenciációt elvetette, mégpedig szembe állítva azt az
anatektikus-metaszomatikus eredettel (BUDA 1985), de megtartva azt a gondolatot, hogy az olvadék könnyenillókban dús
volt. Szerinte kis hőmérsékleten először biotit és ilmenit kristályosodott, ezt követően váltak ki a leukokrata elegyrészek.
A lehűlés lassú volt, így a földpátok szerkezete rendezetté vált.
Az anatektikus-metaszomatikus eredet értelemszerűen az alapgránitra vonatkozik. E felfogás keretében a mafikus
zárványok legegyszerűbben az eredeti, megolvadás előtti kőzettömegnek a részleges megolvadás során szilárd állapotban maradt részeiként, azaz a migmatitok paleoszómájaként foghatók fel (BUDA 1974; JANTSKY 1975, 1979). Ezeket a
zárványokat bázisos összetételűnek (BUDA 1974) minősítették, ami együtt járt azzal, hogy az alapgránitot és a zárványok
kőzetét eltérő eredetűnek vélték (BUDA et al. 1985). Ezt megerősíteni látszott az a körülmény, hogy az alapgránitnak magas a ritkaföldfém-tartalma, míg a mafikus zárványoknak alacsony (BUDA 1990).
A zárványok összetétele zömmel nem bázisos, hanem intermedier (szienites, monzonitos, dioritos, l. BUDA 1996,
1998, 1999), bár BUDA (1995) szerint a titanit, a krómit, a ferrodiopszid, a labradorit (An60) összetételű zónás plagioklász,
a Mg-dús aktinolitos hornblende és a Mg-biotit, valamint a δD- és az δO18-arány bázisos magmás eredetre utal. A
zárványok is palásak (JANTSKY 1979), s amfiboljuknak aktinolit-, illetve aktinolitos hornblende összetétele posztmagmás
vagy metamorf átalakulásra mutat (BUDA 1995).
Néhány éve felmerült az a gondolat, hogy a zárványok ugyan bázisos összetételűek, azonban a kétféle kőzet — az
alapgránit és a zárványok kőzete — két, egy időben létező és időben egyszerre kristályosodó olvadék terméke (BUDA
1999; BUDA et al. 1999, 2000). Ezzel eltűnt az alapgránit in situ anatektikus-metaszomatikus eredetének legfőbb érve, a
részleges megolvadás során szilárd állapotban megmaradt, erősen metamorf kőzetzárványok jelenléte.
A mórágyi gránittest harmadik komponensét alkotó leukokrata telérkőzeteket mindig is benyomult magmás olvadék
kristályosodási termékének tekintették. Az anatektikus-metaszomatikus eredettel ezt BUDA (1968, 1972, 1974, 1975) úgy
egyeztette össze, hogy a teléreket a granodioritos kőzetek K-ának mobilizálását követő K-metaszomatózis alacsony (<450
°C) hőmérsékletű termékeinek tekintette. Később ugyanezeket a teléreket BUDA (1990) maradékolvadékból származtatta, majd pedig a telérek önálló eredetét hangsúlyozta (BUDA 1996, 1998, 1999; BUDA et al. 1999, 2000), megemlítve, hogy
a telérkőzetek normál differenciációs trend szerint kristályosodtak.
Kutatásaink során felismertük, hogy egyrészt a nagyméretű káliföldpát-kristályokat átszelik a savanyú kőzettelérek, másrészt mind az alapkőzetet, mind a kőzetteléreket változó intenzitású palásság és metamorfózis érinti. Az első tény erősen kétségessé tette a nagyméretű káliföldpátkristályok metaszomatikus eredetét, a második viszont kétségtelenné tette, hogy a mórágyi gránit megismerésében a metamorf jelenségek döntő fontosságúak, s fiatalabbak a nagyméretű káliföldpát kiválásánál.
Mindez arra késztetett, hogy az üveghutai kutatás során felülvizsgáljuk a mórágyi gránit kialakulását illetően uralkodó elképzeléseket. Ennek érdekében UTENKOV (2003) a fúrások üde gránitkőzeteiből készített mintegy 100 vékonycsiszolatot vizsgált meg, s az alábbi következtetésekre jutott:
— A nagy káliföldpát-kiválások magmás eredetűek, metaszomatikus keletkezésüket az ásványoknak mind összetétele, mind szöveti képe kizárja.
— Az alapgránit kőzettani változékonysága magmás differenciáció következménye. A különböző kőzetváltozatok
lényegileg ugyanazon ásványparagenezisekből állnak, amelyek viszonyát az olvadék hőmérséklet-csökkenési menete és
illóanyag-tartalma szabta meg.
— A mórágyi kőzetek nem gránit eredetűek, hanem monzonitos típusúak, amely típus különleges helyzetet foglal el
a magmás kőzetsorozatok között: kristályosodása nem eutektikum felé irányuló összetétel-változással, hanem különböző
ásványparagenezisek időbeli egymásutánjával írható le.
— Mind a mafikus zárványok, mind a kőzettelérek anyaga szoros kapcsolatban áll az alapgránitéval: a zárványok
ugyanazon magma korai, a telérek pedig késői kristályosodásának termékei.
Következtetései közül az alapgránit és a mafikus kőzetek azonos magmából való származása az, ami kétségesnek látszott,
s a kétféle kőzetet — Buda (BUDA 1996, 1998, 1999; BUDA et al. 1999, 2000) nyomán — két önálló magmából eredeztetjük.
Kutatásaink során az a véleményünk alakult ki, hogy a mórágyi gránitkőzeteket el kell különíteni a SZEDERKÉNYI
(1996b) által definiált — amfibolit fáciesű metamorfitokat és gránitkőzeteket egyaránt tartalmazó — Mórágyi Komp16

lexumtól, s Mórágyi Gránit Formáció néven új litosztratigráfiai egységnek kell tekinteni (GYALOG, BUDAI 2004, BALLA
2004, KIRÁLY, KOROKNAI 2004).
Az üveghutai kutatás teljes fúrási maganyagának áttekintésével BALLA (2002) az alapgránitot két, a mafikus kőzeteket három csoportra osztotta. Az alapgránitban csomós (savanyúbb) és szemcsés (bázisosabb) típust különböztetett
meg, kiemelte, hogy térben ezek általában elkülönülnek, s vázolta elrendeződésüket a fúrásokkal megkutatott területen.
A mafikus kőzeteket pöttyös (középszemcsés), afíros (aprószemcsés) és apróporfíros (finomszemcsés) típusba sorolta.
Hangsúlyozta, hogy megjelenésük attól függ, milyen hányadban vannak jelen nagyobb kőzettérfogatokban: a legnagyobb
hányadra a pöttyös, a legkisebbre az apróporfíros típus jellemző. Felvázolta az alapgránit és a mafikus kőzetek kontaktusán lejátszódó asszimilációs jelenségeket. Rámutatott arra, hogy a két kőzet érintkezésekor az alapgránit viselkedése
aktív, míg a mafikus kőzeteké passzív, de az utóbbiak is képlékeny állapotban voltak. Leírta, hogy az üveghutai kőzetek
döntő többségének szövete valamilyen mértékben irányított, s a palásság intenzitásában a következő három típust különböztette meg: sávos, férges és töréses.
Ezt a kőzetcsoportosítást alkalmaztuk a kutatóárkok földtani dokumentációjában (GYALOG et al. 2003h) az egyes megnevezések alábbi módosításával: csomós → porfíros, szemcsés → ritkaporfíros granitoid, továbbá pöttyös → középszemcsés–
afíros, afíros → aprószemcsés–afíros és apróporfíros → finomszemcsés–apróporfíros dioritoid1 kőzetek. A granitoid és a dioritoid kőzetek átmenetén lévő kőzeteket hibridnek neveztük, köztük kontaminált monzogránitot és kontaminált dioritot
különítve el. Az utóbbin belül gránitos és földpátos erekkel átjárt valamint káliföldpátosodott (megakristályos) dioritot különböztettünk meg.
A 2002–2003. évi üveghutai fúrások dokumentálása (BARABÁS ANDRÁS et al. 2003a–c, GYALOG et al. 2003a, c–g, j–l,
n) során ezt a rendszert tovább finomítottuk azzal, hogy KIRÁLY (2003a–i) vékonycsiszolatos meghatározásai nyomán
egyrészt a granitoid kőzetek között monzogránitot és kvarcdioritot jelöltünk ki, másrészt a dioritoid kőzeteket monzonitnak neveztük el, s a „gránitos és földpátos erekkel átjárt” minősítés helyett a leukokrata slírekkel kontaminált kifejezést
vezettük be (BALLA 2003a).
A kőzeteket PEREGI (2003) ismertette részletesen. Összevetve a vizuális és mikroszkópos meghatározásokat, rámutatott arra, hogy a kétféle meghatározás eredménye ugyan statisztikusan egyezik, azonban sok az eltérés, s széles skálán
mozog. Ennek következtében a 2004–2005. évi felszíni fúrások (GYALOG et al. 2006a, d–g), a vágatok (MOLNOS et al.
2007a, b, 2008) és a vágatfúrások dokumentálásánál (GYALOG, ALBERT 2007, GYALOG et al. 2006h, 2008e–d) a monzogránit és a kvarcdiorit megkülönböztetésétől eltekintettünk (PEREGI, GULÁCSI 2007, KIRÁLY, GULÁCSI 2008), ezzel véglegesítődött a jelen munkánkban is használatos nevezéktan.
Triász–jura
Területünkön a kelet-mecseki triász (TÖRÖK Á. 1998) és jura rétegsornak (NÉMEDI VARGA 1998) csak egyes foszlányai
fordulnak elő, főleg fúrásban, csak az alsó-jura Vasasi Márga fordul elő kibúvásban is.
A Vasasi Márga Formációba a gresteni és az allgäui fácies közötti átmenetet képviselő képződményeket (homokkő,
márga) soroltak, amelyek a kutatási terület ÉNy-i peremén, a gránittestet határoló Mecsekalja-övön túl, ÉNy felé jelennek meg. A formációt NAGY E. (1969) és HETÉNYI (1964, 1966) ismertette, területünk képződményeiről azonban az első
részletes leírás CSÁSZÁR (2005a) munkája, amely a földtani térképezés (GYALOG et al. 2006c) keretében végzett terepi
észlelések eredménye.
A területünk ÉNy-i sarkában évekkel vagy évtizedekkel az üveghutai kutatás előtt mélyített fúrások — erősen redukált rétegsorokban — a középső-triász Csukmai, a felső-triász Karolinavölgyi Homokkő, a felső-triász–alsó-jura Mecseki Kőszén és az alsó-jura Hosszúhetényi Mészmárga Formációt is harántolták. Besorolásuk és leírásuk CSÁSZÁR (2005a)
és CSÁSZÁR et al. (2007) eredménye.
Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció (kréta)
A Mórágyi-rög területén előforduló mafikus telérkőzeteket 1950. évi munkája során JANTSKY (1953) lamprofírnak
minősítette, értelemszerűen a gránitmagmatizmushoz kapcsolva azokat. Lehet, hogy ezeket illette PAPP (1952) „minette”
és „kerzantit” elnevezéssel (2. táblázat), sőt az is előfordulhat, hogy ROTH (1875, 1876a, b) „bázisos telérkőzete” (2.
táblázat) is ez volt. MAURITZ, CSAJÁGHY (1952) e telérkőzetek anyagát csiszolatból bosztonitként határozta meg, bár kételyét is kifejezte (bosztonitban ortoklász vagy mikroklin lenne várható, a mórágyi telérkőzetekben viszont szanidin van).
Lehetségesnek vélte kapcsolatát a mecseki fonolitokkal, de nem zárta ki azt sem, hogy e kőzetek keletkezése a gránitmagmatizmussal kapcsolatos. SZÁDECZKY-KARDOSS (1955, 391. o.) is megjegyezte, hogy a bosztonit — a (mecseki?) trachidolerittal együtt — fiatalabb a (velencei) gránitnál.
BARABÁS A. (1956) és IMREH (1956) bosztonittörmeléket írt le permi és felső-triász üledékekből. Ezen adatok alapján
1

UTYENKOV (2001) ezt a kőzetet találta leggyakoribbnak a mafikus zárványokban.
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VADÁSZ (1960) úgy nyilatkozott, hogy „a bosztonit perm előtti kora kétségtelen”, bár „a bosztonittelér kétségtelenül fiatalabb a gránitnál, magmatizmusa sem hozható azzal kapcsolatba”.
OVCHINNIKOV et al. (1965) a Kismórágy egyik kőfejtőjéből vett trachidoleriten 110 millió éves kort kapott K–Ar-módszerrel, ami kora-kréta korra mutatott.
GHANEM, RAVASZ-BARANYAI (1969) a bosztonitot posztorogén eredetűnek gondolta, JANTSKY (1979) pedig az alsókrétába sorolta, mert az Alsónána–1 fúrás magjában bosztonit és limburgitoid trachidolerit együtt fordult elő.
SVINGOR, KOVÁCH (1978) két mintából 142±20 és 143±9 millió éves egyedi és 142±8 millió éves átlagos kort kapott
Rb/Sr-módszerrel, ami jóval közelebb van a kora-krétához, mintsem a paleozoikumhoz.
Üveghutai munkálataink kezdetén a Mórágyi-rög területén előforduló mafikus kőzetteléreket a Mecsekjánosi Formációba soroltuk (KÓKAI 1995, 1997, 1998b, KÓKAI, TURTEGIN 1995). Ez a formáció a Keleti-Mecsek alsó-kréta vulkáni területére jellemző, feküjében nagy vastagságú mezozoos sorozattal. Az alsó-kréta vulkáni kőzetegyüttesen belül HARANGI,
ÁRVÁNÉ (1993) az alábbi két, jól lehatárolható sorozatot különítette el:
— Kevéssé differenciált sorozat: ankaramit–alkálibazalt, uralkodóan lávakőzetek. A kőzetek erősen porfírosak, a
fenokristályokat olivin és klinopiroxén alkotja. Az alapanyagban szintén ezek az ásványok jelennek meg plagioklász és
gyakori Fe–Ti-oxid ásványok mellett.
— Erősen differenciált sorozat: Na-bazanit–fonotefrit–tefrifonolit–fonolit, mind telérkőzet. Ezek szilíciumban telítetlen kőzetek, és a plagioklászok mellett gyakori a biotit és amfibol (kerzutit) is, viszonylag gyakori az apatit.
A két sorozat nem származtatható ugyanazon magmából, s kőzeteik különböznek paleomágneses irányaikban is.
Valószínűnek látszik, hogy a teléres sorozat fiatalabb, de a K–Ar-koradatokból — jelentős szórásuk miatt — az eltérés
nem derül ki.
Mindezen megfontolások alapján a tárgyalt alkálivulkanit-teléreket előbb Rozsdásserpenyői Trachit Formáció
(GYALOG, BUDAI 2004, BALLA 2004), majd a jelen munkánkban Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció néven új
litosztratigráfiai egységként különítettük el.
Miocén
A Keleti-Mecsek alsó–középső-miocén képződményeit HÁMOR (1970) ismertette monografikusan, vizsgálata azonban nem terjedt ki területünkre. A térképezési terület miocén képződményeinek földtani kutatásához is hozzájárult a
Mecsek hegység részletes, 1:10 000-es méretarányú földtani felvétele. Publikált térkép és magyarázó a terület Ny-i szegélyéről (Ófalu térképlap) jelent meg (HETÉNYI et al. 1976a, b).
A területünkre eső alsó-miocén üledékeket KÓKAI (1998a) a Budafai Formációba sorolta. Ezeket KOLOSZÁR et al.
(2000) a Hidasi-medence D-i részén (a Cikó C–4 és –5 fúrásokban), valamint Fekedtől ÉNy-ra levő felszíni feltárásokban említi. Anyagukként laza, faunamentes kavicsos homokot, homokos kavicsot, görgeteget írt le. KOLOSZÁR (2006) a
Budafai Formáció területünkön előforduló képződményeit annak Budafai Homokkő Tagozatába (GYALOG 1996, HÁMOR
1998) sorolta. Ezt a beosztást fogadjuk el a jelen munkánkban is.
A badeni Pécsszabolcsi Mészkő Formációt területünkön kívül, annak ÉNy-i és DK-i határai közelében említik,
törmelékes (alul görgeteg, felfelé finomodik) kifejlődéssel (HÁMOR 1970). A térképezés során egy feltárást ide (Lajtai
Mészkőbe) soroltunk (CSÁSZÁR 2005a, 2007), de később faunisztikai bizonyítékok hiányában ezt is a Budafai Formáció
részének tekintettük.
A területünkre eső felső-miocén (pannóniai) üledékek már az 1:144 000-es térképen (Magyar Királyi... 1880) szerepelnek (a Rák-patak K-i oldalán, a Köves-patak völgyében és a Lajvér D-i oldalán Kismórágytól K felé). A terület Ny-i
részéről megjelent 1:10 000-es ófalui térképlap és magyarázó (HETÉNYI et al. 1976a, b) felső-pannóniai sárga, limonitos,
kavicsos homokot jelöl területünkön.
A pannóniai képződmények litosztratigráfiai beosztásának megjelenése (JÁMBOR 1980) óta ennek a területnek az
egységeiről nem történt említés kutatásaink megkezdéséig. A felső-miocén (pannóniai) képződmények vizsgálatában
részben az 1995. évi földtani térképezés (CHIKÁN et al. 1995), részben pedig a bátaszéki téglagyár ipari célú kutatása játszott szerepet. A téglagyár pannóniai képződményeiről több dolgozat készült a szegedi József Attila Tudományegyetem
Földtani és Őslénytani Tanszékén (SZÓNOKY 1992, 1996; LENNERT 1985). Az ősmaradvány-együttes utolsó részletes feldolgozása LENNERT et al. (1999) publikációjában történt meg.
A területünkre eső felső-miocén (pannóniai) üledékeket kutatásaink során első ízben KOLOSZÁR (1998) írta le.
KOLOSZÁR et al. (2000) ezeket az alsó-pannóniai Csákvári Agyagmárga (téglagyári agyagfejtő környéki agyag, homok),
illetve a felső-pannóniai Kállai Kavics (kavicsos homok, homok) és a Somlói Formációba (homok, márga, agyagmárga,
mészmárga) sorolta.
Jelenleg ezeket — kifejlődésüktől függően — KOLOSZÁR, GYALOG (2006) minősítése alapján a Kállai Kavics és a
Tihanyi Formációba (GYALOG 1996) soroljuk.
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Kvarter
A terület kvarter képződményeiről az első, ma is hiteles adatokat tartalmazó, tudományos igényű közlemény SZABÓ
J. (1863) munkája, amelyben a fiatal fedőhegységi képződmények között a lösz 20-30 m-es vastagságáról, a vörösagyag
és a pannóniai képződmények felszíni kibúvásairól tesz említést.
Lényegében ebbe az időszakba sorolható ROTH (1875, 1876a, b) munkája, melyben a „fazekasboda-mórágyi hegylánc” gránitos kőzeteinek feldolgozása során megkülönböztette a miocén, illetve a pleisztocén kőzetek alatt települő
gránitmurvaszintet.
A Dunántúl 1:144 000-es méretarányú térképsorozatának Pécs–Szegszárd lapja (Magyar Királyi… 1880) a kvarter
képződmények közül a terület nagy részét elfedő lösz mellett a főbb vízfolyások allúviumát, valamint a Bátaszék határában folyó Kövesdi-patak egyik oldalvölgyében, a lösz feküjében települő babérces vörösagyagot ábrázolta.
A századfordulós — a térségre vonatkozó kvarter ismereteket is átfogó — szintetizáló munkák között kell említeni
BÖCKH (1909) geológia tankönyvét, ill. HORUSITZKY (1910) és LÓCZY, id. (1910) munkáit. Horusitzky elsőként tett kísérletet a hazai pleisztocén felosztására. A korszakon belül „alsó-” és „felső-pleisztocént” különböztetett meg, és az „alsó”
részében egy glaciálist, a „felsőben” két glaciális és két interglaciális, valamint egy posztglaciális szakaszt valószínűsített. Lóczy Észak-Európa és Magyarország eltérő paleoklimatológiai viszonyait hangsúlyozta, és a hazai kvarter
képződmények keletkezési körülményeit a kelet-ázsiai kifejlődésekkel tartotta inkább összevethetőnek.
A XX. század első felében terepi tapasztalatok alapján a kutatók négy glaciális szakaszt feltételeztek, ugyanakkor
őslénytani adatok alapján csak egy glaciális szakasz három része — preglaciális, glaciális és posztglaciális klímaszakasz
— volt valószínűsíthető (KORMOS 1910, 1911). Végül a négy szakasz vált elfogadottá.
A XIX. század végi térképezés után a szűkebb kutatási területen évtizedekig nem volt részletesebb kvarterkutatás. A
térségben folyt újabb térképezési munka KADIĆ (1925) nevéhez köthető, aki 1:25 000-es léptékben térképezte a Szekszárd, Tevel és Bonyhád közötti vidéket. A Sárközre vonatkozó megfigyelései között a terület kutatói közül elsőként különítette el az alacsony és magas ártéri szinteket. Megfigyelései során megerősítette, hogy a dombsági területeken a vörösagyagszintek a lösz összletén belül több szintben jelentkeznek, melyeket „messze nem terjedő” lencsés kifejlődéseknek
tartott.
A tárgyalt időszak térségre vonatkozó kutatásai közül ki kell emelnünk PÁVAI VAJNA (1925) szerkezeti és BULLA
(1937) morfológiai munkáit. Ennek az időszaknak részben a DK-Dunántúlt is érintő térképezési munkáit foglalta össze
STRAUSZ (1952), illetve felszínfejlődési kérdéseiről értekezett SZABÓ P. Z. (1957).
A XX. század második felében a kvarter képződmények kutatásában, rétegtani és genetikai vizsgálatában a geológia
részbeni visszavonulása mellett a földrajztudomány vállalt jelentős szerepet. Az ötvenes évek elejének földrajzi-geomorfológiai tárgyú vizsgálatai közül LEÉL-ŐSSY (1953) és LÁNG (1955) tanulmányai a legfontosabbak. Láng 1955-ös
munkájában először dokumentálja a Szekszárdi-dombság löszképződményeinek suvadásos bélyegeit.
Ennek az időszaknak a legrészletesebb kvarter összefoglalását MIHÁLTZ (1953) adta a területről, aki a síkvidéki (ún.
biciklis) térképezés keretében 22 db, 1:25 000-es léptékű térképlap vonatkozó adatait foglalta össze. Fő megállapításai
szerint a pannóniai–pleisztocén határon mészkonkréciós mészkőpad(ok) felett vörösagyag települ, ami különösen a
Mecsektől D-re gyakori. Felette 30-40 m vastag lösz következik, amelyet vályogszintek tagolnak (Bátán 4, Pakson 8, esetleg 9 szinttel). VITÁLIS (1959) a terület DNy-i térségére vonatkozóan, különösen a Geresdi-hát gránittestjének Karasica felé
való lepusztulása, a különböző folyóvízi ciklusok és a lösz települési helyzete tekintetében adott újszerű adatokat.
A területtel közvetlenül szomszédos dunai völgyszakasz morfológiáját és a térség földtani felépítését PÉCSI (1959a)
ismertette. Munkája geomorfológiai és kvarter-fejlődéstörténeti szempontból is minden addigi munkánál részletesebb
adatokat szolgáltatott. Vizsgálatainak szerkezetföldtani eredményeit külön tanulmányban is közzétette (PÉCSI 1959b).
PÉCSI (1965, 1967, 1975, 1977, 1985a) és munkatársai kutatásai mind a kvarter üledékek, elsősorban a lösz nevezéktana,
párhuzamosítása tekintetében, mind a fiatal üledékek genetikai kérdései vonatkozásában meghatározták az időszak
kvartervizsgálatát.
ÁDÁM (1964, 1966, 1967) a földtudományi szintézis igényével kezdte a Szekszárdi-dombság igen részletes földrajzi,
geomorfológiai, földtani vizsgálatát. Munkái az addigi eredmények kiváló összefoglalását jelentik, azonban az addigiakhoz képest alapvetően új adatokat főként a fúrásos kutatás hiánya miatt nem tudott adni.
A hazai, ezen belül a délkelet-dunántúli, főként a paksi lösz rétegtani, továbbá a kvarter éghajlati tagolása és a dunai
ártéri színlők kronológiája tekintetében alapvető jelentőségűek KRIVÁN (1955, 1960a, b) munkái. Ugyancsak fontos regionális rétegtani viszonyítási alapot szolgáltatnak a piroklasztikumok, melyeknek regionális vizsgálata részben szintén
az ő munkásságához kapcsolódik (KRIVÁN 1957, KRIVÁN, RÓZSAVÖLGYI 1964).
A terület földtani kutatásai között fontos szerepet kapott a bári bazaltvulkanizmus kőzettani, szerkezeti, települési viszonyainak vizsgálata és rétegtani helyzetének megállapítása (KASZAP 1963, SZEDERKÉNYI 1964, VICZIÁN 1965, GHONEIM,
SZEDERKÉNYI 1977, BALOGH KAD. et al. 1982).
A kvarterkutatás fontos részévé vált a — részben a löszt tagoló, részben a lösz feküjében települő — vörösagyag
kutatása. A pannóniai képződmények és a lösz között települő vörösagyagok kora VADÁSZ (1968) véleménye szerint rész19

ben pleisztocén, de annál vannak idősebb vörösagyagok is. PÉCSI (1985b, 1986) a lösz összlet alatti „valódi vörösagyagokat” pliocénnek tartotta a Kínától Angliáig követhető, neogénnek tekintett előfordulások analógiája alapján. A vörösagyagok részben pleisztocénbe történő besorolását a Tengelic T–2 földtani alapfúrás feldolgozása, illetve egyes szakaszainak a Bári Bazalt Formációval való párhuzamosítása tette lehetővé (HALMAI et al. 1982).
PÉCSI és munkatársai több munkában is összefoglalták a kvarterkutatásban elért több évtizedes munkásságuk eredményeit. A löszképződmények rétegtani tagolásában ezek közül PÉCSI (1995) munkáját tekintettük alapnak. A térség
löszképződményeinek rétegtani, szedimentológiai és paleoökológiai viszonyait HUM (1997, 1998, 1999a, b, 2000a, b,
2001a, b), HUM, FÉNYES (1995), HUM, SÜMEGI (2000), valamint SÜMEGI, KROLOPP (1995) vizsgálta. A vulkáni tufit
(tefra)-szintekről többek között HORVÁTH E. et al. (1992), POUCLET et al. (1999) és HUM (2005) kutatásai szolgálnak a
területre is vonatkozó ismeretekkel.
A Mórágyi-rög — ezen belül a kvarter — kutatásában is új fejezet kezdődött az 1980–1990-es években, amikor a
földtani kutatáson belül a térség különböző alkalmazott-földtani értékelései képezték a vizsgálatok fő részét.
A területünkön folyó alkalmazott kutatás az Ófalu környékén tervezett radioaktívhulladék-lerakó alkalmassági vizsgálataival (JUHÁSZ 1989a, b) vette kezdetét. A döntően kéziratban maradt anyagból a fúrásos kutatás eredményeinek rétegtani
újraértékelését CHIKÁN (1989) végezte el. Az ófalui kutatások során a MÁFI által mélyíttetett Ófalu Ó–4 alapfúrás a terület
első, löszt és vörösagyagot is harántoló, részletesen dokumentált és megvizsgált fúrása volt (CHIKÁN et al. 1989).
A fedőképződmények térségi ismeretessége jelentős mértékben bővült a MÁFI 1988–1994 közötti Somogy–Tolna–
Baranya térképezése — számos térképező fúrást is tartalmazó — programja során (CHIKÁN 1994, 1995). A felvételezés
által a fedőképződményekről nyert terepi, mélyfúrási és anyagvizsgálati ismeretek képezték a későbbi üveghutai kutatások kiindulási alapját.
Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének programja keretében jelentős lépést tettünk a fiatal, laza fedőüledék települési viszonyainak, litológiai sajátosságainak tisztázásában (BALLA 2000).
2002-től kezdve tovább folytatódott a földtani kutatás, amelynek első szakaszában (felszíni kutatás, BALLA et al.
2003a) a kvarter képződmények kutatásának is nagy szerep jutott. A számos felszíni kutatóobjektummal, mély- és sekélyfúrásokkal, kutatóárkokkal (GYALOG et al. 2003h, JÁMBOR 2003a, b), ásott kutakkal (GYALOG et al. 2003m), nagyszámú vizsgálattal kísért felszíni kutatás, a kvarter tekintetében is, az eddig képződött hatalmas mennyiségű adat, eredmény és információ integrált értelmezésével 2003-ban zárult (BALLA et al. 2003a–c).
A felszín alatti földtani kutatást kísérő kiegészítő felszíni kutatás és különösen a felszíni nyersanyagkutatás során
mélyített fúrások (GYALOG et al. 2005, 2006a, d–g) jelentős segítséget adtak a kvarter üledékek rétegsorának és azok korrelációjának pontosításához (KOLOSZÁR 2007, MARSI 2007a, b).
A radioaktívhulladék-lerakóval kapcsolatos, főként Bátaapáti környékén folyó kutatások a kvarter Magyarországon
egyedülálló terepi geológiai, mélyfúrás-geofizikai (SZONGOTH et al. 2003) és anyagvizsgálati (DON 2003, FÖLDVÁRI M.
et al. 1999, 2003, GYURICZA 2003a, b, HORVÁTH Z. 2003, KORDOS 2003a, b, KROLOPP 2003a, b, LANTOS 1997, 2003,
NAGYNÉ 2003, PARTÉNYINÉ, MARSI 2003) adatrendszerét hozták létre. A kutatási adatok együttes értelmezése az alkalmazott földtani célok kielégítésén túl lehetővé tette a kutatási terület fedőképződményeinek paleomágneses kormeghatározását (MÁRTON 1998) és korrelációját (KOLOSZÁR, LANTOS 2001, KOLOSZÁR 2004), az összletek legalább horizont
szintű párhuzamosítását (MARSI et al. 2001, KOLOSZÁR, MARSI 2002) a terület fejlődéstörténeti, neotektonikai viszonyainak igen részletes megismerését (MARSI 2000, 2002).
A kvarteren belül a löszösszletet korábban Paksi Lösz Formációként (FRANYÓ 1997) különítettük el, sorozatokra,
összletekre és szintekre tagoltuk (KOLOSZÁR et al. 2000, MARSI et al. 2004). Azzal a szándékkal, hogy a tagolás részleteiben is kielégítse a litosztratigráfiai felosztások alapelveit, a löszösszletet a jelen munkánkban Udvari Lösz Formációcsoportnak neveztük el, benne formációkat és tagozatokat különítettünk el.
A lösz alatt települő kvarter bázisösszletet eleinte Tengelici Vörösagyag Formációként írtuk le (KOLOSZÁR et al. 2000,
MARSI et al. 2004). Részletesen elemezve a Tengelici Vörösagyag Formáció eredeti definícióját, arra a következtetésre
jutottunk, hogy egyrészt a formáció eredeti definíciójában különböző (folyóvízi, eolikus, mállási stb.) képződmények
keverednek, másrészt az üveghutai bázisképződmények rétegtanilag és genetikailag olyan egységet alkotnak, amely a
Tengelici Vörösagyag Formációtól lényegesen eltér. Ebből kiindulva az üveghutai bázisképződményeket Fenyvestetői
Vörösagyag Formációnak neveztük át.
A FÖLDTANI SZERKEZET MEGISMERÉSÉNEK TÖRTÉNETE
Magyarország nagyszerkezeti felosztásában területünk a Tiszai-főegységbe, ezen belül a paleozoos szerkezetben a Kunsági-terrénum Mórágyi-egységébe (KOVÁCS S. et al. 2000), a mezozoos szerkezetben a Mecseki-zónába (CSÁSZÁR 2005b)
esik1. A földtani szerkezet megismerése területükön az alábbi, egymáshoz lazán kapcsolódó módszerekkel történt:
1

Vannak más felosztások is.
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— tektonikai vizsgálatok,
— távérzékelés,
— geodinamikai monitoring,
— kőzetfeszültség-mérések.
Tektonikai vizsgálatok
A tektonikai vizsgálatok két fő irányban folytak: egyrészt terepi szerkezetföldtani mérésekkel kísérelték meg tisztázni
a tektonikai fejlődésmenetet, másrészt a régió legnagyobb, felszínen is vizsgálható szerkezeti övének — a Mecsekaljaövnek — a tanulmányozásával próbáltak hozzájárulni a tektonikai kép megértéséhez.
Terepi szerkezetföldtani mérések és értelmezésük
Több villányi és mecseki feltárás vizsgálata alapján BERGERAT, CSONTOS (1988) arra a következtetésre jutott, hogy a
miocénnél idősebb képződményekben NyÉNy–KDK-i kompressziós feszültségtér mutatható ki. Mérései alapján a régió
miocén képződményeiben BENKOVICS (1997) és CSONTOS et al. (2002) egy idősebb és egy fiatalabb feszültségteret mutatott ki. Az idősebb feszültségtér, amelyet FODOR et al. (1999) is észlelt, közel É–D-i és ÉK–DNy-i kompresszióval jellemezhető. CSONTOS et al. (2002) szerint lehetséges, hogy a feszültségtér hatása már a paleogénben megkezdődött, azonban alapvetően a kora-miocén végétől kezdődően vált jelentőssé. Ide tartozhatnak a Mecsek Északi-pikkelyzónájában
kimutatható balos transzpresszív mozgások is (TARI 1993). A fiatalabb feszültségtér, amelyet BERGERAT, CSONTOS (1988)
is észlelt, ÉNy–DK-i húzással jellemezhető. CSONTOS et al. (2002) e feszültségtér korát néhány szinszediment bélyeg
alapján a késő-miocén elejére tette, míg korábbi munkájában BERGERAT, CSONTOS (1988) ennél idősebbnek vélte, és a
Pannon-medence kialakulásához kapcsolta.
Kutatásaink során — elsősorban a fúrások tektonikai vizsgálatával (MAROS et al. 2003b–o, GYALOG et al. 2006a, d–g)
— a magmás (gránitkőzetekben, alkálivulkanitokban) és metamorf kőzetekben mért adatok alapján rekonstruált feszültségtereket ezekhez a környezetben kapott adatokhoz igyekeztünk illeszteni (KOROKNAI 2008). A szerkezeti kép és a feszültségterek megismeréséhez hozzájárultak vágatbeli megfigyeléseink is (MOLNOS et al. 2007a, b, 2008).
A Mecsekalja-öv tanulmányozása
A Mecsek perm–mezozoos képződményeit D-ről és DK-ről É–ÉNy-i dőlésű, feltolódás jellegű peremtörések öve
határolja. E szerkezeti öv pécsi szakaszát VADÁSZ (1935) írta le részletesen, megemlítve, hogy az öv már régóta ismeretes.
Szerinte az öv felépítésében különböző mezozoos rétegek, gránit és fillit, valamint szarmata és pannóniai üledékek vesznek részt, s az egész hegységperem pannóniai összletre tolódott. JANTSKY (1953) az öv keleti szektorából megemlítette,
hogy a kristályos alaphegység egyenes vonal mentén érintkezik jura üledékekkel. VADÁSZ (1960) erről a kontaktusról azt
írta, hogy a csökkent vastagságú, hiányos jura rétegek egymásra tolódott pikkelyekkel támaszkodnak a kristályos alaphegységnek, s hogy ebbe a szerkezetbe csatlakozik DNy felől az a hegységperemi diszlokációs öv, amely mentén a rátolódások „a legfiatalabb időkig” ismétlődtek. WEIN (1961) „erőteljes” feltolódást tételezett fel a pannóniai közepe táján.
BARABÁS A. et al. (1964c) térképén a peremi feltolódás gránit felőli oldalán, a mezozoikum és a gránit közötti lencseszerű testben felosztatlan metamorfitokat tüntetett fel, ÉK-i folytatásukat az alsónánai mágneses maximumra helyezve.
BARABÁS A. et al. (1964a) úgy vélte, hogy e metamorfitoknak két típusát kell megkülönböztetni: erősebben és gyengébben
metamorf kőzeteket (kristályos palákat és filliteket). BARABÁS A. et al. (1964b) a peremi törést „a Mecsek hegység nagy
D-i torlódási vonalának” nevezte.
A kétféle metamorfittípust első ízben WEIN et al. (1965) ábrázolta térképen. A mórágyi gránittest ÉNy-i peremén a
Mecsek D-i peremtörésével párhuzamos két keskeny, néhány száz m széles sávban prekambriumi (?) metamorfitokat
(csillámpala, gneisz, amfibolit, „szerpentin”) tüntetett fel, váltakozásban ugyancsak néhány száz méter széles migmatitsávokkal, amelyek közül az egyik a Mecsek D-i peremtörésével érintkezett. E rajzolat lényegének azt tekintjük, hogy
közvetlenül a jura üledékekkel migmatit érintkezik, amely vagy azonos a mórágyi gránittal, vagy azzal szoros térbeli és
genetikai kapcsolatban áll. Más szóval a metamorfitok beékelődnek a mórágyi gránit (migmatit) ÉNy-i peremébe.
Ezt a rajzolatot JANTSKY (1979) indokolta és részletezte, de csak egy metamorfitsávot mutatott ki. Ez a felfogás már
HETÉNYI et al. (1966, 1976b, 1982), WEIN (1966a, b, 1974a, b) és KŐRÖSSY, BALOGH K. (1968) munkájában is felismerhető, bár a kort illetően a vélemény nem volt egységes. Lényegileg ugyanezt a rajzolatot tüntette fel FÜLÖP, DANK (1987).
DANK, FÜLÖP (1990) viszont visszatért BARABÁS A. et al. (1964c) rajzolatához, s a peremtöréshez simuló, mindkét irányban kiékelődő metamorfitlencsét tüntetett fel (az Alsónánán túli folytatás nélkül).
A peremtörés mentén egységes metamorfitsávot először GHANEM, RAVASZ-BARANYAI (1969) ábrázolt, mégpedig úgy,
hogy az egyes kőzettípusok sávjai-lencséi hegyesszöget képeznek az öv csapásával (a KÉK–NyDNy-i csapású övön belül
ÉK–DNy-i sávokban).
Mindeddig az ófalui metamorfitok nagy részét a gránit migmatitköpenyének maradványaként fogták fel, amelyben
tulajdonképpen „zavaró” elem volt a beékelődő fillit–amfibolitöv. A helyzetet alapvetően új megvilágításba helyezte
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SZEDERKÉNYI (1974), aki egyrészt — elsőként — úgy gondolta, hogy a kelet-mecseki mezozoikum alatt ugyanaz a (szerinte felső-proterozoos) gránit van, mint a Mórágyi-rögben, másrészt az ófalui metamorfitokat egységesen a kettő közötti tektonikus öv kitöltésének minősítette. Feltételezte, hogy ez az öv alapvetően milonitos eredetű, s nagy amplitúdójú
variszkuszi balos eltolódással kapcsolatban keletkezett. Ezzel megjelent a Mecsek D-i peremtörésének kézzelfogható
nyoma a paleozoos képződményeken belül.
SZEDERKÉNYI (1977a) a variszkuszi balos eltolódással a gránitba ékelődő metamorfitövet „Mecsekalja tektonikai övnek” nevezte. Homályban maradt, milyen minősítést kaptak felfogásában azok a „migmatitok”, amelyeket a „fillit–amfibolitöv” és a jura képződmények között tételeztek fel. Abból ítélve, hogy csatlakozott GHANEM, RAVASZ-BARANYAI (1969)
megállapításához, mely szerint a „migmatitok” kőzetei vulkáni eredetűek, egyúttal elfogadta azt is, hogy a „fillit–amfibolit” egy összletbe tartozik a „migmatitokkal”.
SZEDERKÉNYI (1974, 1977a) felismerését arról, hogy a metamorfitsáv egyrészt egységes, másrészt tektonikus eredetű, a későbbi kutatók sokáig nem fogadták el, s az — kőzettani értelemben — csak GYALOG (1996), CSÁSZÁR (1997) és
BÉRCZI, JÁMBOR (1998) összesítéseinek SZEDERKÉNYI T. által írt részeiben jelent meg újra. Üveghutai munkálataink során
megbizonyosodtunk arról, hogy e felfogás lényege — variszkuszi, képlékeny nyírási öv — helytálló, s azt elsősorban
kőzettani és szerkezeti tekintetben módosítottuk. Kutatási területünkön a metamorfitok övét — SZEDERKÉNYI (1977a)
nézetével összhangban — a továbbiakban Mecsekalja-övnek nevezzük.
Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy ugyanezen név alatt NÉMEDI VARGA (1983, 1998), BARABÁS A., BARABÁSNÉ
STUHL (1998), HAAS (2001) és CSÁSZÁR (2005b) a VADÁSZ (1935) által a mecseki mezozoos összlet D-i határán leírt
fiatal, kainozoos diszlokációs övet értette. A kétféle felfogás között nincs ellentmondás, ha feltételezzük, hogy a Mecsekalja-öv K-i szakaszát nem érintette a középső és Ny-i szakaszra jellemző kainozoos felújulás.
Távérzékelés
A távérzékelés esetünkben űr- és légi felvételek kiértékelését jelentette. Ebben országos, regionális és helyi (üveghutai) munkálatokat különböztetünk meg. Az utóbbiak az üveghutai kutatási program keretében készültek. A távérzékelési munkálatok során a kutatók fő feladatuknak lineamensek, azaz szerkezeti elemek kimutatását és értelmezését
tekintették, s csak ritka esetekben próbáltak képződményeket minősíteni.
Országos kiértékelést BREZSNYÁNSZKY, SÍKHEGYI (1987), valamint SÍKHEGYI et al. (1992) adott lineamensekre.
Regionális kiértékelést Nyugat-Magyarországra CZAKÓ (1981), a DK-Dunántúlra KÓKAI (1982), a Mecsekre CSILLAG,
STOGICZA (1987), a Feked–Véménd körzetre és annak környezetére pedig SÍKHEGYI, KÓKAI (1988) készített ugyancsak
lineamensekre.
Az üveghutai terület közvetlen környezetének űrfelvételeit BODROGI et al. (1996) értékelte ki megint csak lineamensekre. A Mecsekalja-öv a kiértékelésben nem jelentkezett. A távérzékeléssel kapott lineamensek földi ellenőrzése
(BODROGI, GULYÁS 1997) helyszíni szemrevételezéssel történt. Ennek során domborzati vagy tónus-, illetve texturaváltozásokat és azokkal összefüggő mesterséges hatásokat állapítottak meg. Az eredményeket szerkezeti következtetésekre
alkalmatlannak minősítették.
Az üveghutai terület légi fényképeit SÍKHEGYI (1998) értelmezte, és készített ennek alapján térképet a negyedidőszaki üledékekről. A térkép egyes elemeit felhasználtuk a fedett földtani térkép (1. melléklet) szerkesztéséhez.
Látjuk, hogy az űrfelvételek országos és regionális kiértékelése még geológusok munkája volt. Akkor kezdtek el vele
geofizikusok foglalkozni, amikor megjelent a digitális felvételek számítógépes szűrésének lehetősége. Esetünkben ez a
helyi (üveghutai) kutatás keretében következett be. A különböző kiértékelésekkel kapott lineamensek összevetése nem
történt meg, így nem világos, mi az, ami közös, és mi az, ami eltérő bennük, nincsenek elemezve az esetleges eltérések,
vagyis a kiértékelések megbízhatóságának, használhatóságának igazolása elmaradt.
A légi fényképek kiértékelése hasznosnak bizonyult, bár a nagyfokú fedettség következtében számos eleme bizonytalan volt.
Geodinamikai monitoring
A Mecsekalja-öv recens kiújulásának vitatottsága miatt 1997–2004 folyamán geodéziai monitorozás folyt (MENTES,
BÁNYAI 2004) a Mecsekalja-öv Ófalutól DK-re eső kibúvási szakaszán: félévenként nagy pontosságú szintezéssel és
GPS-mérésekkel ellenőriztük, van-e kimutatható függőleges, illetve vízszintes mozgás. További ellenőrzést szolgáltatott
a folyamatos dőlésmérés két fúrólyukban, az öv két oldalán. A hálózat az övre merőleges irányban 2 km hosszú, az öv
mentén 1 km széles volt. A szelvények az övre merőleges irányban 5 km hosszúak voltak. A két fúrólyuk (dőlésmérésre)
egymástól 3,5 km-re esett. Mindhárom méréssorozatban felismerhetők szezonális (1-2 éves) változások, amelyek nem
kapcsolhatók össze tektonikus mozgásokkal. Összességében tehát a mérések során a Mecsekalja-öv menti recens elmozdulásra mutató jelenség nem volt észlelhető.
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Kőzetfeszültség-mérések
Kőzetfeszültség-mérések területünkön a Mórágyi Gránitban többféle módszerrel történtek az Üveghutai-telephely
felszíni földtani kutatásával egyidőben, 2002-ben. A korábban mélyített dombtetői Üh–2 és –23 fúrásban tokrepesztéses, az újonnan kialakított völgytalpi Üh–32C és –(33–35) jelűben pedig magtúlfúrásos és tokrepesztéses mérésekre került
sor. Mind a tokrepesztéses (KIS HERCZEGH 2002a), mind a magtúlfúrásos mérésekben (KIS HERCZEGH 2002b–c, KOVÁCS L.
2002a–c) a vertikális normálfeszültség-komponens bizonyult a legkisebbnek, amiből az a következtetés adódott, hogy a
feszültségtér általában kompressziós jellegű. A maximális horizontális főfeszültségek iránya ÉÉNy–DDK-i és
ÉÉK–DDNy-i között ingadozott.
Az Üveghutai-telephely felszín alatti földtani kutatása során egy feszültségkamrából lemélyített három fúrásban
(Bm–[1–3], l. 1. ábra) további tokrepesztéses méréseket végeztek (KIS HERCZEGH 2008). A feszültségtér a felszíni fúrásokhoz hasonlóan a vágatban is kompressziós eredetű volt, irányítottsága (kb. NyÉNy–KDK-i) azonban a feszültségkamra környezetében lényegesen eltért a felszíni terek többségétől.
Ugyanazon három fúrásban magtúlfúrásos mérések is voltak (KOVÁCS L. 2008). A térbeli feszültségállapot szintén
kompressziósnak bizonyult, a maximális vízszintes főfeszültség azimutja 350°-osra volt becsülhető. Ez a felszíni fúrásokból meghatározott főirányok ingadozási intervallumába esik. Eltérés volt azonban, hogy a vertikális kőzetfeszültség
kb. azonos volt a minimális vízszintes főfeszültséggel, amiből azt a következtetést vonták le, hogy a feszültségtér átmeneti, kevert állapotot és ezzel transzpressziós tektonikai stílust jellemez.
Ez a következtetés nincs összhangban a tokrepesztéses mérések eredményeivel (l. följebb), amelyekben a vertikális
főfeszültség értéke kevesebb, mint a fele a minimális vízszintes főfeszültségének. Az is említésre méltó, hogy a kétféle
méréssel kapott vízszintes főfeszültségek iránya egymással közel 50°-ot zárt be.
Összességében tehát a kőzetfeszültség-mérésekkel egyelőre nem sikerült konzisztens képet kialakítani, s csak a feszültségterek kompressziós jellege mutatkozott állandó elemnek (esetenként transzpresszióssá válással).

A FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS TÖRTÉNETE
Területünkön az első részletes földtani térképezést 1950-ben JANTSKY (1953) végezte, 1:25 000-es méretarányban. E
térkép alapján ábrázolja a területet Magyarország 1:200 000-es térképsorozatának Pécs jelű térképlapja (WEIN et al. 1965).
JANTSKY BÉLA TÉRKÉPE ÉS LEÍRÁSA
1963–65-ben JANTSKY újratérképezte a Mórágyi-rög területét. Kb. 1:30 000-es léptékű fedett és kb. 1:133 000-es léptékű fedetlen földtani térképét 1975-ben szerkesztette és 1979-ben publikálta (JANTSKY 1979). Fedett földtani térképén az
alaphegységi képződményeket az alábbi bontásban ábrázolta:
— Felsőproterozoos–bajkáli zöldpala fáciesű metamorf sorozat:
— szerpentinit,
— szericites, kloritos, muszkovitos kvarcfillit,
— ankeritsávos kristályos mészkő,
— amfibolit.
— Alsóproterozoos–prebajkáli ultrametamorf sorozat:
— aplit-, pegmatittelérek és -betelepülések,
— homogenizált amfibol-biotitos gránit,
— szkialitos, nebulitos, porfíroblasztos gránit,
— diatexit (mélymigmatit)-betelepülések,
— agmatitbetelepülések,
— reomorf réteges migmatitbetelepülések,
— réteges migmatit.
— Amfibolit fáciesű regionális metamorf sorozat:
— pszeudomigmatit, szemes gneisz,
— kordierit, szillimanit, staurolitos-biotitos paragneisz-, metahomokkő-, metakonglomerátum- és metabázit-betelepülések.
Kutatási területünk JANTSKY térképének ÉK-i részén helyezkedik el. Itt a „felsőproterozoos–bajkáli zöldpala fáciesű
metamorf sorozat” minden képződménye, valamint az „alsóproterozoos–prebajkáli ultrametamorf sorozatból” a „réteges
migmatit” és a „reomorf réteges migmatit” kizárólag a Mecsekalja-övben fordul elő, s minden bizonnyal az Ófalui For23

mációcsoport különböző formációit képezi. Az „alsóproterozoos–prebajkáli ultrametamorf sorozat” a Mórágyi Gránit
Formációnak felel meg. A „homogenizált amfibol-biotitos gránit”, a „szkialitos, nebulitos, porfíroblasztos gránit” és a
„diatexit (mélymigmatit)” között nem érzékeltünk különbséget, valamennyit granitoid kőzetnek láttuk. Az „agmatit”
mafikus (monzonitos) kőzeteinknek, az „aplit, pegmatit” pedig leukokrata kőzetteléreinknek felel meg.
A magmatitok elterjedési területén belül több helyütt ábrázol „kordierit, szillimanit, staurolitos-biotitos, paragneisz,
metahomokkő, metakonglomerátum és metabázit betelepüléseket”. Az általa jelzett feltárásokat zömükben megtaláltuk,
ezekben az utolsó kettő kivételével az említett kőzeteket láttuk. Településük többnyire megegyezett azzal, amit a térképen
látunk, de néhány esetben jelentős eltérést tapasztaltunk.
JANTSKY a feltárásokat a valóságosnál jóval összefüggőbbnek ábrázolta. Számos esetben teljesen feltáratlan szakaszokon is kibúvásokat jelzett, valószínűleg annak következtében — mint azt a helyszíni bejárás nyomán megállapítottuk
— hogy sok, akkor még létező feltárás azóta beomlott.
A mezozoos képződmények között „liász kőszéntelepes összletet” és „alsókréta vulkanitokat” jelölt. A liász képződményeket a Vasasi Formációba soroltuk, a kora-kréta korúakat zömükben megtaláltuk, kb. a jelzett településben.
A fiatal képződmények közül területünkön holocén allúviumot ábrázolt a völgyekben, és „negyedkori üledékeket:
löszt, murvát” tüntetett fel a lejtőkön és dombokon.
Összességében JANTSKY térképe a főbb alaphegységi képződmények elterjedése tekintetében — leszámítva a
korminősítések és kőzettani besorolások megváltozását — ma is érvényes.
AZ ÜVEGHUTAI KUTATÁS KORAI ANYAGAI
Az üveghutai kutatás előkészítő szakaszában (1995–1996) a telephely környezetében áttekintő, 1:25 000-es méretarányú földtani felvétel volt, amelynek alapján észlelési térkép (KOLOSZÁR, KÓKAI 1995) és hozzá tartozó feltárásleírássorozat (CHIKÁN et al. 1995), valamint fedett földtani térkép (KÓKAI 1996) készült.
A fedett földtani térképen az alábbi képződményeket különítették el:
— Kvarter üledékek:
— holocén agyagos kőzetliszt, homok, kőzettörmelék (fluviális),
— holocén agyagos kőzetliszt (proluviális-deluviális),
— holocén kőzetliszt, homok (proluviális),
— felső-pleisztocén–holocén agyagos kőzetliszt (deluviális),
— felső-pleisztocén kőzetliszt (eolikus),
— alsó–középső-pleisztocén homok, kavicsos homok (fluviális).
— Neogén üledékek:
— felső-pannon homok, kavicsos homok,
— alsó-pannon agyag, kőzetlisztes agyag,
— középső-miocén kavics, kavicsos homok.
— Mezozoos képződmények:
— alsó-kréta alkálidiabáz-telér („bosztonit”),
— alsó-jura márga, homokkő.
— Paleozoos képződmények:
— felső-karbon gránit, gneisz amfibolitzárványokkal és aplittelérekkel,
— paleozoos metamorf képződmények (amfibolit, fillit, gneisz, kristályos mészkő, milonit, szerpentinit).
A JANTSKY térképéhez viszonyítva nagyobb méretarány elsősorban abban tükröződik, hogy az alaphegységi képződmények sávjai-foltjai jóval részletesebbek, méreteik kisebbek, elterjedésük szaggatottabb. A paleozoos képződmények
felosztási részletessége azonban sokkal kisebb, mint JANTSKY Béla térképén, a grániton belüli metamorfittestek közül egy
sincs feltüntetve, az alsó-kréta telérek száma kisebb, jelölésük esetenként pontatlan.
Jóval részletesebb a fiatal üledékek felosztása, közülük döntő túlsúlyban van a dombokat és lejtőik egy részét fedő
„felső-pleisztocén kőzetliszt”, azaz lösz, valamint a lejtőkön gyakori „deluviális agyagos kőzetliszt”. Apró foltokban nem
ritka a „felső-pannon homok, kavicsos homok”, bár a térkép messze nem minden előfordulást jelez. A többi képződmény
rendkívül szórványosan fordul elő.
Összességében e térképek elsősorban a főbb alaphegységi képződmények felső határa és a pannóniai üledékek elterjedése tekintetében használhatók. A feltárások leírásában közölt kiegészítő információ térképi bekötése meglehetősen
bizonytalan, mert a nagyobb méretű feltárások részadatai a leírások alapján nehezen azonosíthatók a feltárásokon belül.
Ezt csak fokozza, hogy a leírt feltárások helyzetét kizárólag az észlelési térkép rögzíti, maguk a leírások nem vagy igen
pontatlanul.
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AZ ÜVEGHUTAI FELSZÍNI FÖLDTANI KUTATÁS ANYAGAI
A telephely-kijelölés és -alkalmassági vizsgálat keretében újabb terepbejárások alapján földtani térképsorozat készült
(BALLA et al. 2003a). A sorozat az alábbi 1:10 000-es méretarányú térképekből állt:
— Az alaphegység domborzati és földtani térképe.
— Az alsó-miocén és a pannon üledékek vastagságtérképe a pannon üledékek kifejlődéseivel.
— A kvarter üledékek feküdomborzati térképe.
— Lejtőüledékektől mentes földtani térkép.
— Tektonikai térkép.
— Képlékeny szerkezeti elemek térképe.
— Völgymorfológiai térkép.
A Lejtőüledékektől mentes földtani térképen az alábbi képződményeket különítettük el:
— Felső-pleisztocén–holocén (alluviális-proluviális völgykitöltő üledék).
— Középső–felső-pleisztocén (löszösszlet).
— Felső-miocén–pliocén (pannon általában).
— Kréta. Rozsdásserpenyői Formáció (trachittelér).
— Alsó-jura. Vasasi Márga Formáció.
— Paleozoikum.
— Mórágyi Formáció.
— Monzogránitos kőzetcsoport.
— Monzonitos kőzetcsoport.
— Ófalui Formáció.
— Változatos metamorf, néhol monzogránitos kőzetek.
— Bátaapáti Tagozat (metamorf homokkő és aleurolit).
A terepbejárás során arra törekedtünk, hogy minden észlelést írásban és térképen egyaránt 1:10 000-es alapon pontosan bekössünk. Az EOV-térkép minősége megfelelő volt ehhez, de biztonság okáért az észlelési pontokat kézi GPSműszerrel rendszeresen ellenőriztük.
Az új terepbejárásokat a telephelytől É-ra, ÉK-re és K-re lévő területeken, Bátaapáti és Mórágy falu körzetében
végeztük, ahol valamennyi feltárás felkutatására és megtekintésére törekedve pontosan térképeztük a gránit felső részét
és a rátelepülő képződményeket. Az észleléseket megfigyelési pontonként rögzítettük. A be nem járt területekre JANTSKY
(1979) és CHIKÁN et al. (1995) észleléseit használtuk fel.
AZ ÜVEGHUTAI TÉRKÉPEZÉSI MUNKÁLATOK
A részletes földtani-geomorfológiai térképezés szükségessége a 2002–2003. évi térképezés tapasztalatai nyomán, a
2003. évi zárójelentés készítése során merült fel.
A MÁFI által a kiegészítő felszíni kutatás keretében végzett földtani és geomorfológiai térképezés (GYALOG et al.
2006c) a telephely környezetének földtani felépítéséről kialakult kép pontosítására, a fejlődéstörténet és a szerkezetalakulás pontosabb rekonstrukciójára irányult. Részletes földtani és geomorfológiai térképet készítettünk, pontosítottuk
és rögzítettük a képződmények térbeli elterjedését, rétegtani és települési helyzetét, valamint jellemeztük és nyomon követtük a terület tektonikai felépítését meghatározó szerkezeti elemeket.
A térképezési munkálatokat az alábbi csoportokban tárgyaljuk:
— földtani térképezés,
— tektonikai vizsgálatok,
— kézifúrások mélyítése és dokumentálása,
— anyagvizsgálat.
A térképezés során részletes terepbejárással elvégeztük az alaphegységi és a fedőhegységi képződmények földtani felvételét (földtani térképezés), néhány kézifúrást mélyítettünk és dokumentáltunk, szerkezetföldtani megfigyeléseket tettünk (tektonikai vizsgálatok), valamint külön geomorfológiai térképezést végeztünk. Egyes kijelölt mintákon anyagvizsgálatokat folytattunk le, valamint felhasználtuk a terepen, illetve fúrásokban végzett geofizikai mérések eredményeit.
Végül a munka eredményeit térkép- és szelvénysorozaton rögzítettük.
Földtani térképezés
A földtani térképezés — a korábbi kutatások során felmerült, illetve megválaszolatlanul maradt kérdések tisztázása
céljából — a következő problémakörökre összpontosított:
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— a Mecsekalja-övet kitöltő képződményegyüttes jellemzése;
— a Mecsekalja-öv geometriájának, tektonikai jellegének pontosítása;
— a Mórágyi Gránit Formációt felépítő különböző kőzettípusok laterális kapcsolatának nyomozása;
— a Mórágyi Gránit Formációt metsző telérek és töréses szerkezetek nyomozása és részletes vizsgálata;
— a Mecsekalja-övtől ÉNy-ra eső terület alsó-jura képződményeinek tagolása;
— a pannóniai üledékes kőzetek elterjedésének és tagolásának, valamint a különböző litofácies-típusok egymáshoz
viszonyított helyzetének pontosítása;
— a különböző genetikájú kvarter üledékek pontosabb tagolása, térbeli helyzetük és egymáshoz való kapcsolatuk
meghatározása;
— a Paksi Lösz Formációra (a jelen munkában Udvari Formációcsoport) kialakított részletes tagolásnak a lehetséges
mértékig történő érvényesítése a felszíni feltárások és térképező kézifúrások feldolgozásánál, valamint a földtani térképszerkesztés során.
A részletes földtani felvétel a telephelyet és környékét fedte le. A térképezett terület nagysága 72 km2 volt.
A térképezés részletes terepbejárással, 1:10 000-es (EOV) topográfiai térképeken, illetve a korábbi munkák során
a MÁFI által létrehozott egységes topográfiai alapon (völgyek geodéziai szintezésének adataival javított domborzat
és kismértékben javított síkrajz, HAVAS 2003) történt. A feltárások helyének meghatározására GPS-t használtunk, de
nagymértékben támaszkodtunk a térképen szereplő tereptárgyakra is. Mindkét esetben távolság- és irányszögméréssel
hasonló pontosság érhető el, mint a GPS esetében (~10 m). A terepbejárás során az összes természetes feltárás koordinátáit térképen és dokumentációban rögzítettük (ahol lehetséges volt, ott GPS-műszerrel is bemértük, ahol nem, ott
csak a térképről olvastuk le). Minden fontos feltárásról fénykép készült, amit az adatbázishoz csatoltunk. Az észlelésekben szereplő kőzetek mintázására csak abban az esetben került sor, ha a terepen felmerülő probléma csak
anyagvizsgálattal volt megoldható. A feltárásokat részletesen leírtuk és a tervezett anyagvizsgálat elvei szerint mintáztuk.
A talajtakaróval fedett területekről a fedett földtani térképet a morfológiai helyzet, a talajtakaró minősége, kézifúrások és egyéb adatok alapján szerkesztettük meg. A térképezés során felhasználtuk a fúrás-, árok- és ásottkút-dokumentációk, továbbá geofizikai mérések anyagát.
Az alaphegységi képződmények térképezése során, mivel ezek csak szórványosan, kisméretű feltárásokban fordulnak
elő (főképp völgytalpakon, pincékben és erdészeti utakban, amelyek a térképezett terület 1%-át sem érik el), kibúvásaik
azonosítása több lépcsőt vett igénybe. Első lépésben azokat a feltárásokat kerestük fel, amelyek már szerepeltek az előző
térképeken. A második megközelítésben az Erőterv által megrendelt, 1998-ban készített téli légi fényképezés fotóit használtuk fel az alaphegységi kibúvások beazonosítására. Harmadik lépésben azokat a helyeket kerestük fel, ahol további
kibúvások voltak várhatók (pl. völgyek, útbevágások, földmunkák stb.).
A térképezés gyakorlati kivitelezése során az adatokat a 2002–2003-ban kidolgozott fúrási adatbázis-szerkezethez
(BALLA et al. 2003b, I. függelék, I.1. táblázat) hasonló, a térképezéshez kidolgozott adatszerkezetben vittük adatbázisba.
Külön adatlapot dolgoztunk ki a magmás, metamorf és üledékes alaphegységi, valamint az üledékes fedőképződményekre. A terepi feltárások és térképező kézifúrások dokumentálásáról készülő, a terepi felvétel igényei szerint módosított
adatbázis illeszkedik a területen korábban mélyült fúrások adatbázisához. A terepi relációs adatbázis vonatkozó adattáblái egyaránt alkalmasak a terepi dokumentációhoz, ezek adatbázisba való beviteléhez és a földtani alapadat-gyűjtemény
összeállításához. Az egyes képződmények jellemzése szempontjából meghatározó jelentőségű feltárásokról részletes
szelvényszerű feldolgozást, rajz- és fotódokumentációt készítettünk. A terület nagyfokú fedettsége miatt az észlelési pontok sűrűségét néhány kézifúrás telepítésével növeltük.
Az alaphegységi kőzetek mintavétele során a metamorf képződményekből, a gránittestből és a jura képződményekből vettünk mintákat vékonycsiszolatok készítésére. Egyéb vizsgálatot csak indokolt esetben végeztünk, mivel a fúrások
és felszíni mesterséges feltárások anyaga általában üdébb és vizsgálatra alkalmasabb volt, és ezekből már az előző években jelentős mennyiségű vizsgálatot folytattak le. A korábban kevésbé vizsgált jura felszíni képződményekből nehézásvány-, szedimentológiai, makro- és mikrofauna-vizsgálatok is készültek.
A fedőüledékek dokumentálása során a legnagyobb felszíni elterjedésű löszösszletek pontosabb tagolása mellett mind
az idősebb üledékek (Tengelici — a jelen munkában Fenyvestetői — Formáció, pannóniai és alsó-miocén képződmények), mind a fiatalabb, lejtő- és völgyi üledékek részletesebb megismerése volt a feladat.
A dokumentálást az alaphegységi üledékekhez hasonlóan itt is adatbázisban hajtottuk végre. A térképezés során
kisebb volumenű mintavételt is végeztünk anyagvizsgálatok céljára (OSL-kormeghatározás, palinológiai és molluszkameghatározás).
Tektonikai vizsgálatok
A tektonikai (szerkezetföldtani) vizsgálatok a földtani térképezésre épültek, annak feltárásazonosítóit használták,
annak adatbázisát egészítették ki. A vizsgálatokat kétféle részletességgel végeztük:
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— Az általános tektonikai térképezés illeszkedett a földtani térképezés méretarányához, és annak minden alaphegységi feltárását dokumentálta,
— Részletes dokumentálásra egyes feltárásokat választottunk ki.
Az általános tektonikai térképezés keretében bejártuk a földtani térképezés feltárásait, bemértük a fontosabb szerkezetföldtani elemeket, adatlapot vettünk fel, szükség szerint fényképet vagy rajzos dokumentációt készítettünk.
Részletes dokumentálásra a legnagyobb és legreprezentatívabb feltárásokból választottunk ki néhányat. A kiválasztott feltárásokban mintegy 3 m magas, folyamatos és teljességre törekvő szerkezetföldtani szelvényt vettünk fel 1:50-es
méretarányban, amelyben nagy részletességgel mértük a vizuálisan észlelhető elemeket. A mérések előtt a feltáráson
belül bemértük a kiválasztott szakaszokat, ehhez markerpontokat telepítettünk és digitális fényképsorozatot készítettünk.
A fényképeket 1:25-ös méretarányú kompozittá állítottuk össze. A kompozitot kinyomtattuk, és erre készítettük el a rajzos dokumentációt (MAROS 2006b).
Kézifúrások mélyítése és dokumentálása
A kvarter képződmények részletesebb bontása, az alaphegység felszínének, valamint a pannóniai képződmények
elterjedésének és fáciesének pontosabb követése céljából 2003–2006-ban a földtani térképezéshez közvetlenül kapcsolódóan kézifúrásokat mélyítettünk. Feladatuk adatgyűjtés volt az erősen fedett területekről és földtani információ
szerzése a fúrások által feltárt képződményekről. 2003-ban 2 db (Bak–1 és –2), 2005-ben 32 db (Bak–[3–21]), 2006ban további 2 db kézifúrást (Üh–22A és B) mélyítettünk. Mélységük 1,0–6,9 m közötti (átlagosan 4,7 m), összhosszuk
167,9 m volt.
A koordináták leolvasása 1:10 000-es topográfiai (EOV-) térképről történt, ellenőrzésképpen esetenkénti GPS-leolvasással.
A kézifúrások kivitelezése során spirál- vagy kanálfúróval zavart magot fúrtunk. Szükség esetén rövidebb szakaszokon zavartalan mintát vettünk. A kézifúrásokról vázlatos földtani leírást készítettünk.
Anyagvizsgálat
A térképezéshez kapcsolódóan kisebb mértékű anyagvizsgálatra is volt lehetőség.
A paleozoos alaphegységi képződményekből vékonycsiszolatokat (MÁFI-laboratórium), majd kőzettani (KIRÁLY 2005)
és mikrotektonikai (KOROKNAI 2003) leírásokat készítettünk. Egyes mintákból teljes ásványfázis-, kémiai és nyomelemvizsgálatokat folytattunk le (MÁFI-laboratórium, LAJTOS, GYALOG 2006a, d–f). Néhány mintából mikroszonda-vizsgálatokat végeztünk (MTA GGKI-laboratórium, LAJTOS, GYALOG 2006g).
A jura üledékes képződményekből nehézásvány- (GYURICZA 2006), szedimentológiai (SZINGER 2006) és palinológiai
(SIEGL FARKAS 2006) vizsgálatok, foraminifera- (GÖRÖG 2006) és molluszka- (SZENTE 2006) meghatározások történtek.
A kréta vulkanitok esetében a vékonycsiszolati leírások (KIRÁLY 2005), kémiai elemzések (MÁFI-laboratórium, LAJTOS,
GYALOG 2006d) és mikroszonda-vizsgálatok (MTA GGKI-laboratórium, LAJTOS, GYALOG 2006g) mellett HARANGI
(2006) további mikroszkópos meghatározásokat és összefoglaló elemzést is adott.
A fedőképződményekből molluszkákat KROLOPP (2006) határozott meg, emellett ásványtani vizsgálatokat és kalcit–
dolomit-meghatározásokat a MÁFI-laboratórium (LAJTOS, GYALOG 2006b, c) végzett.

FELSZÍNI FÚRÁSOK ÉS VIZSGÁLATUK
A terület központi részét a radioaktívhulladék-lerakó kutatása során mélyített fúrások tárták fel. Ez lehetővé tette,
hogy a kutatás során pontosabb eredmények szülessenek, bár a gránit sajátosságai miatt még ennél a fúrássűrűségnél sem
sikerült minden felmerülő földtani-hidrogeológiai kérdésre kellő részletességű választ adni. A fedő üledékes képződmények megismerése a korábbiaknál sokkal alaposabbá vált. A terület többi részén ritkább a fúrási háló, csak két helyen:
az Ófalu körzetében korábban tervezett radioaktívhulladék-lerakó környékén és a bátaszéki téglagyár körzetében vannak
sűrűbben fúrások. A fúrások mélyítését két csoportban ismertetjük: először a területen az üveghutai telephelykutatás
előtt, majd az annak keretében mélyült fúrásokat.
AZ ÜVEGHUTAI TELEPHELYKUTATÁS ELŐTT MÉLYÜLT FÚRÁSOK
A területen korábban több kutatás során mélyültek fúrások.
Vízkutató fúrások számos falu területén mélyültek B vagy K jellel, ezeket, ha szükséges volt, a térképeken a jel előtt
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a falu nevének rövidítésével különböztettük meg. Ezek a fúrások az alábbiak: Alsónána An/B–1, –1a; Bátaapáti:
Ba/K–(1–4), Mórágy: Mó/K–(1–4).
A terület ÉNy-i részén az alsó-jura képződményeket (nagyrészt a Pécsi Szénbányák) több időszakban kutatták
kőszénkutató fúrásokkal. 1923–1924-ben mélyült a Cikó C–1 és –2 (helyüket csak 100 m-es pontossággal sikerült beazonosítani), 1944-ben a Zsibrik Zs–1, 1958–1959-ben Cikó területén a Hidas Hi–(VI–IX), 1965-ben a Cikó C–I,
–(V–VIII) és 1980-ban a Cikó C–3, –(XII–XVI) fúrás.
A terület DNy-i részén a paksi atomerőmű radioaktív hulladékának elhelyezését célzó kutatás során a Földmérő és
Talajvizsgáló Vállalat (FTV) és a Vituki irányításával 1984–1988 között 53 fúrás mélyült le. Ezek közül 29 db (ebből 26
területünkön) szerepel a kutatás összefoglaló jelentésében (JUHÁSZ 1989a). További 24 fúrást adattári adatokból
ismerünk. A fúrások betűjele F (arab és római számmal), Nf, A, T és E volt. Ezeket a fúrásokat később vízkutató fúrásokká minősítették, és összesen 50 db-ot a három érintett község (Ófalu, Feked, Véménd) K jelű vízkútjaivá számoztak
át. Ezek jelenleg a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárban így találhatók meg (Feked, Fe/K jellel
13 db, 1–23 között, a –[7–9], –[13–15] és –[18–21] jelűek hiányával, Ófalu, Ó/K jellel 19 db, 1–22 között, a –9, –10 és
–13 hiányával, Véménd, Vé/K jellel 18 db, 1–24 között, az –[1–6] jelű hiányával). Nem mindegyik eredeti számozású,
illetve új számú fúrást sikerült azonosítanunk. A fúrások jelentős része az alaphegységig mélyült, de sok fúrás különböző
fedőképződményekben állt le. A mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok adatai 24 fúrásnál voltak elérhetők, ezek közül csak 5ben vizsgálták a gránittetőig a fúrásokat. A fúrások korrelálásához mélyítette a MÁFI 1988-ban a Cikó C–4 és –4/a
fúrást.
A MÁFI 1965-ben a mecseki metamorf képződmények Jantsky B. által végzett térképezése (l. JANTSKY 1979) kapcsán mélyítette a Bátaapáti Ba–(I–IV) fúrást.
A bátaszéki téglagyár kutatófúrásai közül a területünkre (a téglagyár agyagfejtőjétől Ny-ra) 31 fúrás esik. Ezek 3
kutatási fázisban: 1978–1979-ben (Bátaszék Bk–89, –91, –92, –[94–95], –[128–129], –131 és –[134–135]), 1987–1989ben (Bk–[175–177], –[183–185], –[188–189], –[191–198]), majd 1995-ben (Bk–[199–203]) mélyültek vagy a gránit alaphegységig, vagy a pannóniai bázisképződményekig.
1989-ben a Komplex Mélységi Radiometriai Kutatás (KMRK) S jelű fúrásait a Mecseki Ércbányászati Vállalat
(MÉV) uránkutatás céljából mélyítette kb. 1600×1600 m-es hálóban, teljes szelvénnyel, esetenként legalul 1 m magfúrással. A dokumentációban csak földtani kor és egyszerű kőzetleírás szerepel. Területünkre az S–(139–144),
–(154–159), –(165–169), –(176–181) és –(189–193) fúrás esik (összesen 28 db), két kivétellel (S–140 és –144) az
alaphegységig mélyítve.
1990–91-ben a MÁFI 1:100 000-es méretarányú földtani térképezést végzett a Dél-Dunántúl területén. Ennek kapcsán területünkön 16 fúrás mélyült — az Alsónána An–(2–3), a Bátaapáti Ba–(V–VII), a Bátaszék Bszt–(1–3), a Cikó
C–5, a Mórágy Mó–(I–II) és –(IV–V), a Mőcsény Mő–I, az Ófalu Ó–5 és a Véménd V–II jelű földtani térképező fúrás.
AZ ÜVEGHUTAI TELEPHELYKUTATÁS KERETÉBEN MÉLYÜLT FÚRÁSOK
A területen az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló program
keretében 1996 óta összesen 102 fúrást mélyítettünk a területen. Az első fúrás 1996-ban mélyült. Azóta 7 munkaszakasz
során 20 db 250 m-nél mélyebb mélyfúrás, 25 db 12–90 m mély sekélyfúrás, 4 db 15–50 m-es kútpár, 3 db 3–20/39–50
m-es sekélyfúráspár, 3 db — összesen 11 fúrásból álló — 30–50 m mély sekélyfúráscsoport, 8 db 25–100 m mély
talajvíz-megfigyelő fúrás és 24 db 4–28 m mély piezométer-fúrás mélyült:
— 1996-ban, az előkészítő munkálatok (objektumkiválasztás) során az Üveghuta Üh–1 fúrás 364,64 m mélységig;
— 1997 tavaszán a telephely-kijelölés (a Bátaapáti község határán belüli területkiválasztás) során 7 db sekélyfúrás
(Üh–[6–8] és Üh–[11–14]);
— 1997 nyarán telephely-alkalmassági vizsgálat 1. szakaszában (a kiválasztott területhez kapcsolódó részletes kutatás) során további 8 db sekélyfúrás (Mórágy Mó–[3–4], Üh–9, –[15–17] és –[20–21]) és 4 db kútpár (Mó–[5+5A],
Mó–[6+6A], Üh–[18+18A] és Üh–[19+19A]), 1997–1998-ban pedig 4 db mélyfúrás (Üh–[2–5]);
— 1998–1999-ben a kiegészítő alkalmassági vizsgálat keretében az Üh–22 és –23 jelű mélyfúrás;
— 2002–2003-ban a telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakaszának keretében 6 db függőleges mélyfúrás (Üh–[26–30]
és –37), 2 db ferde mélyfúrás (Üh–25 és –36), 3 db sekélyfúráscsoport (11 fúrás — az Üh–[31A–C], –[32A–D] és
Mó–[7A–D]) és 4 db, mélyfúrás melletti talajvíz-megfigyelő fúrás (Üh–25A, –26A, –28A és –36A);
A felszíni nyersanyag-kutatási munkák keretében 2002-ben 3 db sekélyfúráspár (Üh–[33+33A], –[34+34A] és
–[35+35A]), majd 2003 nyarán további 7+3 sekélyfúrás (Üh–38, Mó–[9–14] + Mó–[10A–12A]);
— 2004–2005-ben a kiegészítő felszíni kutatás során további 5 mélyfúrás (Üh–39 és Üh–[42–45]) és talajvíz-megfigyelő fúrás (az előbbiek A jelű párjai), valamint 24 piezométer-fúrás (P [1–21], 16A, B és 20A).
A fúrások többségükben folyamatos magvétellel mélyültek. Csak azokban a fúrásokban voltak teljes szelvényű szakaszok, ahol a fúrás párjában, tőle néhány m távolságon belül maggal mélyült az adott szakasz (az Üh–[25–28] esetében
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a fúrás felső szakasza, valamint az Üh–39A és –[42A–45A] fúrás). A piezométer-fúrásokat részleges magkihozatallal
vagy teljes szelvénnyel, az 1997. évi sekélyfúrásoknak, illetve a kútpárok A jelű fúrásainak legalsó 1-5 m-es szakaszát
teljes szelvénnyel mélyítették.
A fúrások dokumentálása a bátaapáti Földtani-tektonikai Terepi Laboratóriumban (a térképeken: Magraktár) történt.
A fedőösszletben és a gránittest legfelső, erősen murvásodott részén csak földtani dokumentálást végeztünk, tektonikai
dokumentálást és magszkennelést nem. A felszíni fúrásoknak a kemény gránittestben mélyült szakaszain tektonikai leírás
és szkennelés is készült. A vágatfúrásoknak csak egy részén folytattunk tektonikai dokumentálást, illetve még kisebb
részén szkennelést is. A dokumentálás technológiáját GYALOG et al. (2004a) ismerteti.
Mivel a fúrásdokumentálás módszerét és a kőzetek nevezéktani rendszerét a telephelyi adottságok mellett saját magunknak kellett kialakítanunk, idővel a módszerünk és nevezéktani rendszerünk fejlődött. Emiatt a kutatás során mélyült
fúrások rétegsorát a későbbi adatok ismeretében időszakosan egy-egy témában felülvizsgálat alá vettük. Ilyen felülvizsgálat szinte valamennyi képződmény esetében előfordult.
A gránitkőzetek esetében két felülvizsgálat és átértékelés történt: a 2002-ben bevezetett tagolás (porfíros és ritkaporfíros monzogránitos, valamint monzonitos kőzetcsoportra — BALLA 2003a, PEREGI 2003) szükségessé tette a korábbi
fúrások gránitanyagának ilyen szempontból történő revízióját. Ehhez a 2002–2003. évi terepi reambuláció (BALLA,
GYALOG 2003) eredményeit is felhasználtuk. Ezáltal tagoltuk a korábbi dokumentációinkban egységesen gránitnak
minősített képződményeket.
A másik revízió a fúrásokban a gránittest legfelső, erősen mállott szakaszaira vonatkozott. Az eredeti fúrásleírásokban, sok esetben a nem megfelelő anyagú magkihozatal miatt, ezeket a szakaszokat a kvarterbe soroltuk. A revízió során
néhány jobb magkihozatalú fúrás, a mélyfúrás-geofizikai szelvények ellenőrzése és a maganyag új szemléletű vizsgálata során ezeket a fúrási szakaszokat gránitkőzeteknek minősítettük.
A fenti revízió egyúttal a „helyére tette” a völgyüledékek és a gránitmurvaösszlet kérdését is a területen. Megállapíthattuk a völgykitöltő üledékek valódi vastagságát, és kiderült, hogy a területen nincsenek nagyobb vastagságú, a negyedidőszakban áthalmozott gránitmurvaösszletek (a kutatóárkok dokumentálásának [GYALOG et al. 2003h] tapasztalatai
alapján csak lokálisan fordulnak elő néhány dm vastag gránitmurvarétegek).
A dombtetők és domboldalak kvarterösszleteit is revízió alá vettük. A löszösszleten belül a mélyfúrás-geofizikai
(elsősorban a mágnesesszuszceptibilitás és az ellenállás)-szelvények, valamint a löszrétegsorok földtani leírásainak az
egész területre kiterjedő, együttes revíziója alapján a korábbi kép pontosabbá vált, lehetővé téve a geofizikai és a földtani paleotalajszintek pontos korrelációját.
Kisebb mértékben, de a löszösszlet alatti szárazföldi képződmények (korábban Tengelici, a jelen munkánkban Fenyvestetői Vörösagyag Formáció) revíziójára is sor került.
Külön felülvizsgálatot folytattunk le a kutatási programot megelőzően (1996 előtt) mélyült fúrások átértékelésére. Itt
általában nem vagy csak rossz állapotú maganyagon volt lehetőség a fúrómagok újravizsgálatára. A fúrások első, részleges átértékelését a MÁFI az 1999–2003 közötti MÁFI–Mol átértékelés (GYALOG et al. 2003b) kapcsán már elvégezte.
Ekkor a revízió elsősorban a fúrások helyzete, a mélyfúrás-geofizikai mérések és a fúrási rétegsorok összehasonlítása
alapján történt.
A térképezés lezárása kapcsán ezt az átértékelést újra felülvizsgáltuk. Elsősorban a kvarter képződmények pontosabb
genetikai besorolása történt meg a felszíni térképezés és az újabb fúrások részletesebb tagolása alapján. Így a dombtetői
fúrásokban sok esetben sikerült a fiatal lösz – idős lösz – Tengelici Formáció (a jelen munkánkban Mendei, Paksi és
Fenyvestetői Formáció) szétválasztása. De pontosítottuk egyes fúrásokban a miocén kavicsos–homokos összlet (Budafai
Formáció) besorolását, határát a gránitösszlettel, továbbá a pannóniai képződmények litosztratigráfiai besorolását is.

ÁSOTT KUTAK, KUTATÓÁRKOK ÉS VIZSGÁLATUK
A telephely-kijelölés (1997) és a telephely-alkalmassági vizsgálat, 2. szakasz (2001–2003) során a területen földtani kutatási céllal ásott kutakat és kutatóárkokat létesítettünk. A 4 db ásott kút közül az első (K1) az 1996. évi Üh–1 fúrás közelében
mélyült 1997-ben, a fedőképződmények hidrogeológiai (talajnedvesség-minőség, a vertikális vízmozgás trícium-szelvényezéssel való nyomon követése) és földtani viszonyainak részletesebb megismerésére (MOLNÁR 1998). 2002–2003-ban további 3 ásott kutat mélyítettünk, hasonló céllal. Ezek közül a K2 dombtetőn (az Üh–22 fúrás mellett), a K3 alatta a domboldalban, a rétegsor mélyebb részei megismerésére, a K4 pedig szintén domboldali helyzetben mélyült (GYALOG et al. 2003m).
Szintén a 2002–2003. évi felszíni kutatás során, az Üh–2 fúrás alsó részén feltételezett töréses öv nyomozása céljából
két, kb. 1500 m hosszú kutatóárok létesült (A1 és A2). Ezek észlelési lehetőséget biztosítottak a töréses öv feltételezhető
csapását metsző völgyekben, valamint lehetőség nyílt a szükséges földtani, tektonikai és vízföldtani vizsgálatok lefolytatására, köztük a gránitösszletben levő töréses övek kimutatására, és a repedések paramétereinek (irány, méret, gyakoriság, eloszlás) meghatározására (GYALOG et al. 2003h).
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Az ásott kutak a fedőüledékek, a kutatóárkok a gránitkőzetek anyagának és szerkezetének megismeréséhez szolgáltattak adatokat (1. függelék).

A GEOMORFOLÓGIAI KUTATÁSOK TÖRTÉNETE
A Geresdi-dombság vizsgálata a földtani megfigyeléseknél később, a múlt század második felében indult meg.
BULLA (1937) a területtől K-re eső Duna-teraszokat vizsgálta. SÉDI (1943) a Sárköz morfológiájával kapcsolatban elsősorban a Duna eróziós tevékenységével foglalkozott.
A Geresdi-dombságról az első, viszonylag részletes leírást LEÉL-ŐSSY (1953) adta. Megemlítette a „gránit erős mállását”, a gránit formakincsét takaró vastag löszt és a löszfennsíkok közti völgybevágódásokat. LÁNG (1955) a Szekszárdidombságon végzett megfigyeléseket, kiemelte a területre jellemző suvadások nagyfokú elterjedését. SZABÓ P. Z. (1957)
a Délkelet-Dunántúl felszínfejlődésével foglalkozva csak megemlítette a Geresdi-dombságot. PÉCSI (1959a) a Dunavölgy kialakulásának és teraszrendszerének rendkívül részletes vizsgálatát végezte el. ÁDÁM (1964, 1969) a szomszédos
Szekszárdi- és Tolnai-dombság részletes földtani, fejlődéstörténeti és morfológiai értékelését készítette el. A felszíni formák közt a szerkezeti formák és völgyek különböző típusait, a periglaciális folyamatokkal kialakított lejtőket és a suvadásokat ismertette. (Ádám és Láng az összes csuszamlástípust, így a rétegcsuszamlásokat is suvadásnak nevezte.) A suvadásokkal és a deráziós (száraz-) völgyekkel ÁDÁM (1966, 1967) külön tanulmányokban is foglalkozott.
PÉCSI (1963) kimutatta, hogy a Geresdi-dombság röge a Mecsek „felső-pliocén hegylábi felszíne” volt. Lovász (1974)
a Délkelet-Dunántúl felszínfejlődését részletesen tárgyalta. Megállapítása szerint a „Geresdi-tönk” a pliocénban és a
kora-pleisztocénban kis kiemelkedés volt, lepusztulástermékeit a Tolnai-dombság D-i peremén és Bajától D-re lehet
kimutatni. Későbbi tanulmányában (LOVÁSZ 1977) a Mórágyi-rög utolsó tönkösödését a pannóniai beltenger abráziós
tevékenységére vezette vissza. A Magyarország Tájföldrajza Dunántúli-dombsággal foglalkozó kötetében LOVÁSZ (1981)
a rög lepusztulási szintjét a Mecsek „felső-pannon–felső-pliocén” hegylábfelszínének tartja. Megemlíti, hogy a völgyek
oldalait kísérő völgyvállak a Duna fiatal teraszaiban folytatódnak.
A radioaktív hulladékok tárolójának létesítésével kapcsolatban részletes környezeti, ezen belül geomorfológiai vizsgálatok kezdődtek a Geresdi-dombság É-i részén. Ófalu környékének geomorfológiáját BALOGH J. et al. (1990) és
SCHWEITZER (1993) dolgozta fel. A főbb felszínformákat és azok kialakulását elsősorban a hulladéktárolás értékelése
szempontjából ismertette. Ófalu tágabb környékét részletes geomorfológiai térképen ábrázolta.
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete 2002-től kezdődően talajeróziós méréseket végzett egy Bátaapáti területén
kijelölt parcellán a bátaapáti templomhoz lefutó völgyben, illetve esőszimulátorral a bátaapáti Hilda-völgyben. A vizsgálatok összefoglaló értékelését SCHWEITZER et al. (2008) adta.
KAISER (2006, 2007) a Bátaapáti hulladéktároló környezetének földtani és geomorfológiai vizsgálata keretében a
Geresdi-dombság É-i részének geomorfológiájával foglalkozott. A felszíni formákat elemezve részletesen vizsgálta a
területet felszabdaló völgyek kialakulását, a völgytalpi árkok és völgyvállak keletkezését, továbbá a bevágódás és hordalékszállítás völgyeket formáló szerepét. Megállapította a rendkívül elterjedt csuszamlások kialakulásának földtani és
domborzati okait. A vizsgált területről 1:10 000 méretarányú geomorfológiai térképet készített.
A környezeti vizsgálatok részletesen kiterjedtek a Nagymórágyi-völgy vízgyűjtőjére. KÁZMÉR et al. (2003, 2007)
gyökérkitakarásos módszerrel az areális és lineáris erózió sebességét vizsgálta. KAISER (2008) a terület csuszamlásveszélyességének földtani szempontjait mérte fel. SCHWEITZER et al. (2008) a vízgyűjtő természeti és környezeti viszonyait
ismertette, geomorfológiai, lejtőkategória-, reliefenergia-, lejtőkitettségi stb. térképeket mellékelve.

VÁGATOK, VÁGATFÚRÁSOK ÉS VIZSGÁLATUK
A jelen fejezetben a vágathajtás és a vágatdokumentálás, valamint a vágatfúrások mélyítése és dokumentálása témakörét tárgyaljuk. A vágatokban ezen kívül egy sor olyan tevékenység is folyt (főleg a Mecsekérc kivitelezésében), amely
technológiai célokat szolgált.
VÁGATHAJTÁS
A kutatóvágatok lehetőséget teremtettek a felszín alatti földtani, vízföldtani, geofizikai és geotechnikai vizsgálatok
számára. A kutatóvágatokat úgy építették, hogy alkalmasak legyenek a lerakó építésének, üzemeltetésének és lezárásának kiszolgálására is.
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A vágathajtás során egymással párhuzamosan
két lejtaknát hajtottak ki (a Keleti- és a Nyugatilejtaknát). A felszín alatti térségek áthúzó szellőztetését, valamint az egymástól független két
kijáratot és menekülési útvonalat a lejtaknák
között kialakított összekötő vágatokkal tették
lehetővé. A két vágat a Nagymórágyi-völgy
középső szakaszáról indul DDNy irányban, és kb.
10%-os (6°-os) lejtéssel ér le 160 m Bf körüli szintről 0 szintre 1723,5, illetve 1772,5 m hosszan (1.
ábra). A vágatokból műszaki céllal 13 db többféle,
6–35 m hosszú kamrát is mélyítettek. A vágatok
nyomvonalában (általában egy szakaszon csak az
egyik vágatban) előfúrások mélyültek, a vágatokból kifelé is több céllal létesültek fúrások. Ez utóbbiak közül a vágatok síkjához közeli síkokban
mélyült, földtanilag részletesen feldolgozott fúrásokat is bemutatja az 1. ábra. A lejtaknák végétől
2008 őszén folytatódott a vágathajtás alapvágatok
és tárolókamrák kialakítása céljából.
VÁGATDOKUMENTÁLÁS
A vágatok földtani-tektonikai és geotechnikaivízföldtani dokumentálása egymástól függetlenül
történt. Az alábbiakban a földtani-tektonikai
vágatdokumentálást ismertetjük, amely a Mórágyi
Gránit anyagának és szerkezetének megismeréséhez számos új adattal járult hozzá.
A földtani–tektonikai vágatdokumentálás során minden vágatszakaszt azonos, 1:100-as
felvételi részletességgel dokumentáltunk. A felvételi alapot fotórobot-készülékkel, ennek hiányában digitális fényképezőgéppel vettük fel. A
dokumentálás első szakaszában — a biztosítás
felkerülése előtt, biztosított térségből — készítettük el a fotóalapot és végeztük el az elsődleges
homlok- és palástdokumentációt. A második szakaszban — a biztosítás (torkrétbeton) felkerülése
után — dokumentáltuk a homlokfrontot. A vágat
1. ábra. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló lejtaknáinak helyszínrajza és földtani térképe
(szerk. Maros Gy.)
Képződmények: 1 — Rozsdásserpenyői Alkálibazalt;
Mórágyi Gránit: 2 — porfíros monzogránit; 3 — ritkaporfíros monzogránit; 4 — kontaminált monzogránit; 5
— kontaminált monzonit; 6 — monzonit; 7 —
leukokrata monzogránit; 8 — mikrogránit; 9 — aplit;
Tektonikai elemek: 10 — torlasztó öv; 11 — jelentős
törés; 12 — egyéb törés; Egyéb jelek: 13 — vágat (lejtakna, összekötő vágat és kamra) nyomvonala a bejárattól való távolság megadásával; 14 — vágatok mélységének szintvonalai (m Bf, 50 m-enként); 15 — vágatfúrás és jele 16 — felszíni fúrás és jele

Figure 1. Plan and geological sketch-map of the inclines of the National Repository of Radioactive Waste (comp. by Maros, Gy.)
Geological sequences: 1 — Rozsdásserpenyő Alkali Basalt; Mórágy Granite: 2 — porphyritic monzogranite; 3 — rarely-porphyritic monzogranite; 4 — contaminated monzogranite; 5 — contaminated monzonite; 6 — monzonite; 7 — leukokratic monzogranite; 8 — microgranite; 9 —
aplite; Tektonic objects: 10 — damming-isolating zone; 11 — major fault; 12 — other fault; Other symbols: 13 — trace of a tunnel (incline, crosscut and chamber) with the distance from the entrance; 14 — depth contour lines of the tunnels (m a.s.l., Baltic, each 50 m); 15 — underground
borehole and its code; 16 — surface borehole and its code
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biztosítatlan térségét a fotódokumentáció során közvetetten — a biztosított térség területéről — észlelhettük, így a paláston közvetlen észlelésünk gyakorlatilag nem volt.
Elkészítettük valamennyi vágathomlok földtani képét. A vágatpalást térképét (GYALOG et al. 2006b, 2008a, b) az
egyenetlen felszínű, fizikailag létező vágatpalástnak az ideális vágatprofilból a vágatok haladási irányában „kihúzott”
geometriai test külső felületére vetítésével (GYALOG et al. 2008f) állítottuk elő, ez a vágatnak az oldalfalait és főtéjét tartalmazó része; a talpat nem dokumentáltuk.
A vágatok dokumentációja, a homlok- és palásttérképek, valamint a részletesen dokumentált vágatfúrások alapján
elkészítettük a vágatnak és környezetének 1:1000-es földtani térképét, a vágat 2 m-es magasságú síkjában. Ennek egyszerűsített változatát a főbb kőzettípusok elkülönítésével és a fő szerkezeti elemekkel az 1. ábra mutatja be.
FELSZÍN ALATTI FÚRÁSOK
A felszín alatti kutatófúrások közül a két lejtaknában, illetve azokból vagy kamráiból kiindulva két fúrástípus maganyagán történt részletes földtani-tektonikai dokumentálás, túlnyomórészt a magok szkennelésével együtt:
1) Az előfúrások közül csak a felszínről, a Keleti-lejtakna nyomvonalában mélyített BeK–1 előfúrásról készítettünk
részletes földtani-tektonikai dokumentációt (GYALOG et al. 2004b); a többi, többnyire a Keleti-lejtakna tengelyében, maggal mélyült előfúrásról (BeK–[2–14] és BeN–[1–5]) csak vázlatos földtani dokumentáció készült.
2) A lejtaknákból, illetve kamrákból mélyült fúrások közül részletes földtani-tektonikai dokumentációt az alábbi fúrások maganyagáról készítettünk:
— hidrogeológiai fúrások (Bkh–[1–2], GYALOG et al. 2008c);
— potenciálfúrások (Bp–1, GYALOG et al. 2006h, Bp–2, TÖRÖK P. et al. 2008);
— vágathatásfúrás (Bv–1, GYALOG, ALBERT 2007);
— kőzetfeszültség- és monitoringfúrások (Bm–[1–4], GYALOG et al. 2008e);
— kőzetmechanikai CSIRO-cellás (Bkc–[1–6]) és sugaras extenzométeres (Bkx–[1–6]) fúrások (GYALOG et al. 2008d).
A részletesen dokumentált fúrások eredményei is beépültek a vágatokról készült földtani térképbe (1. ábra).
A vágatokból a vágathajtás támogatására, illetve a kőzetekből beszivárgó vizek eltömítésére végzett injektálások
segítésére teljes szelvénnyel szondafúrások, injektálást ellenőrző és injektáló fúrások is mélyültek, földtani dokumentálás
nélkül.

A GEOFIZIKAI KUTATÁSOK TÖRTÉNETE
Az Üveghutai-telephelyen, valamint közeli és távolabbi környezetében rendkívül sokféle geofizikai vizsgálat történt.
Ezeket eleve célszerűnek látjuk két kategóriába sorolni: az egyik a mérések (és értelmezésük), a másik a külső forrásból
származó adatok kiértékelése. A földfelszínhez viszonyított elrendezésük alapján a méréseket az alábbi csoportokba
sorolhatjuk:
— légi geofizikai mérések,
— felszíni geofizikai mérések,
— mérnökgeofizikai szondázás,
— felszíni mélyfúrások felhasználásával történt mérések,
— mélyfúrás-geofizikai mérések,
— vágatban vagy vágatból mélyített fúrólyukakban történt mérések.
A második és a negyedik csoport elhatárolását illetően (egymástól és a harmadiktól) kételyek merülhetnek fel, hiszen
pl. „felszíni” szeizmikus mérésekhez a rezgéskeltés fúrólyukakból is történhet, ezért nevezzük a negyedik csoport fúrásait mélyfúrásoknak.
A külső forrásból származó adatok kiértékelése kategóriába a szeizmológiát soroljuk.
Az alábbiakban a geofizikai kutatások történetét a fentiek szerinti csoportokban ismertetjük, az üveghutai kutatást megelőző időkre vonatkozóan jelentős mértékben támaszkodva RÁNER (1997a) és BARABÁS ANDRÁS, KONRÁD (2000) munkájára.
LÉGI GEOFIZIKAI MÉRÉSEK
Légi geofizikai mérések az Üveghutai-telephelyet a MÉV által lefolytatott hasadóanyag-kutatás során fedték le. A
mérések során az össszgamma-intenzitást, a kálium-, tórium- és urántartalmat, valamint a földmágneses tér teljes (totális)
intenzitását mérték összesen három alkalommal:
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— 1965-ben magyar–szovjet kivitelezésben gyakorlatilag a teljes kutatási területeten (ELEK et al. 1965, BARANYI et
al. 1966, TYIHOMIROV 1966, ELEK 1967, TYIHOMIROV et al. 1966), repülési magasság (repülőgép): 50 m, szelvényköz: 250
m, nominális lépték: 1:50 000;
— 1969-ben magyar–szovjet kivitelezésben gyakorlatilag szintén a teljes kutatási területeten, csak kissé más kontúrokban (GÉRESI 1971), repülési magasság (repülőgép): 50 m, szelvényköz: 100 m, nominális lépték: 1:10 000;
— 1986-ban magyar–bolgár kivitelezésben gyakorlatilag szintén a teljes kutatási területeten, csak ismét más kontúrokban (KERBELOV 1987, KARDOS 1987), repülési magasság (helikopter): 80 m, szelvényköz: 250 m, nominális lépték: 1:25 000.
A továbbiakban a radiometriai méréseket a MÉV, a mágneses méréseket a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet (a továbbiakban ELGI) gondozta és értékelte ki.
A radiometriai anomáliák egy részén földi ellenőrzés volt. A légi mágneses anomáliák a korábbi földi mérésekkel
összevetve eltérést mutattak: É–D-i lefutású anomáliák váltakozó sorát. Felmerült a gyanú, hogy mérési vagy helyszínelési
hiba történt, azonban az üveghutai kutatás során tisztázódott, hogy az eltérés oka a mérési pontok eltérő elrendezése volt:
zömmel út menti a földi és az utaktól független a légi mérés során. Ez az eltérés a terület földtani felépítésére vezethető viszsza: a völgyekben rendszeresen gyengén negatív mágnesezettségű gránit bukkan elő, a dombokat pedig (a paleotalajok miatt)
zömmel pozitív mágnesezettségű lösz alkotja. Konkrétan a légi mérések a dombok fölött futó szelvényekben pozitív, a völgyek fölött futókban pedig negatív anomáliákat mutattak ki, míg a földi mérésekből eléggé egyenletes kép rajzolódott ki.
FELSZÍNI GEOFIZIKAI MÉRÉSEK
A felszíni geofizikai mérések közé gravitációs, mágneses, geoelektromos, szeizmikus és radiometriai méréseket sorolunk. Mindezeket első megközelítésben a szerint csoportosítjuk, hogy mekkora körzetet fogtak át. Ezen az alapon országos, regionális és helyi (üveghutai) méréseket különböztetünk meg. Az utóbbiak az üveghutai kutatási program keretében készültek.
Országos mérések
Az országos mérések közül területünket 1:500 000-es méretarányú mágneses és gravitációs felvétel fedte le. A mágneses térképet (függőleges komponens, HAÁZ, KOMÁROMY 1966) jó negyven éve publikálták. A gravitációs térkép alapja, a Bouguer-anomália térkép hosszú időn át titkos volt, s csak maradékanomália-térképet publikáltak (SZABÓ, SÁRHIDAI
1989). A rendszerváltás után feloldották a gravitációs térkép titkosságát, s az az ELGI-ben hozzáférhetővé vált. A térképek mérési pontjainak adatbázisát szintén az ELGI tárolja. Mind a térképek, mind az alapadatok újra és újra előkerülnek
a különböző értelmezési munkák során.
Az országos térképen az alsónánai mágneses maximum feltehetően a Mecsekalja-öv ÉK-i folytatását indikálja, s maga a Mecsekalja-öv is néhány apró mágneses maximummal jelentkezik.
Regionális mérések
A regionális mérések közül a gravitációs (KOVÁCSVÖLGYI 1997a) és mágneses mérések (KOVÁCSVÖLGYI 1997c) eredményei beépültek az országos térképekbe, illetve adatbázisba, így önállóan csak geoelektromos, szeizmikus és radiometriai méréseket tartunk számon.
A geoelektromos mérések közül a tellurikus mérések (NEMESI et al. 2000) az egész Dunántúlt átfogták. Földtani
értelmezésük az Üveghutai-telephely távolabbi környezetében bizonytalan.
Az Üveghutai-telephely távolabbi környezetében (Szigetvártól Tolnáig) öt magnetotellurikus szelvény készült (KISS,
VARGA 2003), amelyek közül a telephely-környezetet egy (az SB–5) szelte át. Ebben (VÉRTESY 2003, 20. ábra) a Mecsekalja-övet É-ról egy 5 km széles csökkent és lefelé (a 10 km értelmezési mélységig folyamatosan) csökkenő ellenállású öv
kíséri, amelynek dőlése (a szelvényben) ÉÉNy/70° körül van.
A környezetben szórványos egyenáramú ellenállás-szelvényezést végeztek (FEJES 1997).
Az Üveghutai-telephely távolabbi környezetében (Szigetvártól Tolnáig) végzett szeizmikus mérések során hat
hosszú (2 vagy több km-es) és (Pécs és Szigetvár között) számos rövid (<1 km-es) szelvény készült, amelyek közül a
telephely-környezetet egy (az Xsi–2) szelte át (VÉRTESY 2003, 44. melléklet).
A felszíni radiometriai méréseket a nyersanyagkutatás történetének részeként ismertetjük.
Felszíni mérések az üveghutai kutatás keretében
Az üveghutai kutatás keretében végzett felszíni mérések annyira sokfélék voltak, és egyes módszerek oly sokszor
ismétlődtek, hogy célszerűnek látszik azokat kutatási szakaszonként (l. a Kutatástörténet elején) ismertetni.
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Felszíni geofizikai mérések — az előkészítés (1995–1996) és a kiegészítő alkalmassági vizsgálat (1998–1999) kivételével — minden szakaszban voltak.
Telephely-kijelölés
A telephely-kijelölés (1997) során az alábbi felszíni geofizikai mérésekre és vizsgálatokra került sor:
— gravitációs felvétel,
— komplex szelvények dombgerincek és völgyek mentén.
A gravitációs felvétel (KOVÁCSVÖLGYI 1997a) eredményeképpen kapott térképek eléggé elnagyoltan az alaphegység
domborzatát tükrözik, részletekben a felszíni domborzat hatásával (KOVÁCSVÖLGYI 1997b).
A komplex szelvényeket abból a megfontolásból telepítettük dombgerincekre és völgyekbe, hogy minimalizáljuk a
domborzati hatást, amely várhatóan a lejtőkön a legnagyobb és legkevésbé számba vehető. Mind a gerinceken futó, mind a
völgy menti vonalakon földmágneses (KOVÁCSVÖLGYI 1997c) és refrakciós szeizmikus szelvényezést (PRÓNAY 1997, SZŰCS
et al. 1997), valamint geoelektromos (egyenáramú [RÁNER 1997b] és tranziens [SŐRÉS 1997a]) szondázást végeztünk. A cél
földmágneses térkép elkészítése, a gránitfelszín követése és az üledékösszlet tagolása volt. A völgy menti szelvényekben a
fentiek mellett elektromágneses (EM–31 és VLF, GULYÁS 1997), négykomponenses radiometrikus (VÁRHEGYI, VADOS 1997)
és természetespotenciál-mérést (RÁNER 1997b) folytattunk, a főbb kimutatott anomáliákat pedig dipól-dipól szelvényezéssel (DRASKOVITS, TÓTH Z. 1997), az ezzel kapott anomáliákat pedig radonexhalációs méréssel (VÁRHEGYI 1997) részleteztük.
A szelvényezés feladata esetleges vízfeláramlási zónák kimutatása és a feltételezhetőek részletezése volt.
A földmágneses térkép (RÁNER 1997b, 6. melléklet) rendszeres eltérést mutatott a völgyekben kibukkanó gránit és az
azt a dombokon fedő üledékösszlet mágnesezettségében: az előbbi gyengén negatívnak, az utóbbi gyengén pozitívnak
bizonyult. A grániton kapott lokális anomáliák — számítások tanúsága (KOVÁCSVÖLGYI 1997d) szerint — már néhány
tucat méter vastagságú fedőüledék alatt nem lennének észlelhetők, vagyis ez a módszer nem használható a gránittest belső inhomogenitásainak kimutatására.
A refrakciós szelvényekben (RÁNER 1997b, 7–16. melléklet) a gránitfelszín mélyebben húzódott, mint a geoelektromos szelvényekben. A mélyfúrás-geofizikai mérésekből kiderült: ennek oka az, hogy a refraktáló felszín a grániton belüli
mechanikai és vegyi mállás határát követi.
A geoelektromos szondázásokban (RÁNER 1997b, 7–16. melléklet) a gránitfelszín néhány m-es pontossággal egyezett
a fúrásokból megismerttel. A dombok alatt a fedőüledékeket csak két összletre sikerült tagolni, ezek azonban jól követhetőek voltak.
A vízfeláramlásos jelenségek vizsgálatára a völgytalpakon komplex szelvények (RÁNER 1997b, 12–16. melléklet) igen
fontos eredménye volt, hogy biztos feláramlási öveket sehol sem sikerült kimutatnunk.
Telephely-alkalmassági vizsgálat, 1. szakasz
A telephely-alkalmassági vizsgálat 1. szakasza (1997–1998) során egy É–D-i és három, azt szimmetrikusan keresztező K–Ny-i szelvény mentén mértünk. Valamennyi szelvényen volt refrakciós szeizmikus szelvényezés (SZALAY, GÚTHY
1997, GÚTHY 1998), továbbá geoelektromos (VESZ [OCSENÁS 1997] és tranziens [SŐRÉS 1997b]) szondázás, az É–D-i és
a középső K–Ny-i szelvény mentén reflexiós szelvényezés, s csak az É–D-i szelvény mentén refrakciós tomográfia és
SASW-kiértékelés (SZALAY, GÚTHY 1998). Ezen kívül egy nagyobb területen volt vízszintes szeizmikus tomográfia
(SZŰCS et al. 1998a), s egészségügyi célú radonmérést is végeztünk (TÓTH E. 1998).
A refrakciós szelvényezés és a geoelektromos szondázás kb. ugyanolyan képet mutatott, mint a telephely-kijelölés
(1997) során.
Az É–D-i reflexiós szelvény és refrakciós tomográf szelvény feldolgozási folyamatának részletes elemzésével
PRÓNAY, NEDUCZA (2003) kimutatta, hogy a kapott képnek minimális köze van a valósághoz, viszont az SASW-mérés
kiértékelését (HERMANN, PRÓNAY 1997) a mélyfúrás-geofizikai mérések alátámasztják.
A völgytalpakról és sekélyfúrásokból vízszintes szeizmikus tomográfiát végeztünk.
Egészségügyi céllal radonmérések történtek lakóházak pincéjében. A kapott eredményeknek földtani szempontból
nincs jelentőségük. A pincékben kapott adatok azonban lehetővé teszik, hogy a radioaktív sugárzásnak a jövőben esetleg feltételezett hatására vonatkozóan legyen összehasonlítási alap.
Telephely-alkalmassági vizsgálat, 2. szakasz
A telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakasza (2001–2003) többféle céllal irányzott elő felszíni geofizikai méréseket, amelyek főbb objektumai a következők voltak:
— telephely és környezete,
— töréses övek,
— fiatal törések,
— bányászati kutatólétesítmények (előkészítés),
— munkahelyi levegőtisztaság.
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A telephely és környezete jobb megismerése céljából hálózatos geoelektromos és magnetotellurikus szondázást folytattunk. A geoelektromos szondázásnak (VESZ és TEM) 50×50 m-es hálózatban és szelvények mentén információt kellett szolgáltatnia a gránitfelszín követéséhez dombok és lejtőik alatt, a fedő üledékösszlet nagyellenállású feküjének kijelölésével és követésével (SŐRÉS 2003, TÓTH Z. 2003). Lényegileg ezek kiegészítését szolgálták a domborzati hatás csökkentésére völgyekben és oldalaik alsó részén lefolytatott sokelektródás mérések (MADARASI 2003b). Az adatokat beépítettük az alaphegység felszínének domborzati térképébe (2. melléklet). A gránittest belső szerkezetének tanulmányozására magnetotellurikus szondázást (MADARASI 2003a) és 3D szeizmikus sebességtomográfiát (HEGEDÜS 2003) végeztünk
100×100 m-es hálózatban.
A korábbiakban kimutatott vagy feltételezett nagyobb töréses övek csapás menti nyomozására inhomogenitások
kimutatásával a gránitfelszín közeli részében völgytalpi komplex méréseket (GULYÁS 2003) és vetőkutatást (DETZKY et al.
2003) végeztünk. A kapott eredmények beépültek az alaphegység felszínének töréshálózatába (2. melléklet).
Kifejezetten a radioaktív hulladékok elhelyezési biztonsága szempontjából kulcsfontosságú fiatal töréseket kétféle
módszerrel próbáltuk kimutatni és követni. Az egyik módszer a sűrű szelvényhálóban lefolytatott földmágneses mérés
volt nagyobb mágneses szuszceptibilitású és nagyobb vastagságú paleotalajszintek kijelölésére és követésére, s esetleges
elvetésük kimutatására (KOVÁCS P. 2003). A kapott adatok értékelésével SZABÓ Z. (2003) csak a felvételi terület peremén,
nagy bizonytalansággal tételezett fel egy anomáliát (esetleg elvetést). A másik módszer a reflexiós szeizmikus szelvényezés volt a gránit felszínének és a fedő üledékösszlet rétegzettségének leképezésével. Itt mind a fedő üledékösszletben,
mind az alatta lévő gránitban rögzített lapos dőlésű reflektorok megszakadása alapján tételeztek fel fiatal töréseket
(PRÓNAY et al. 2003). A legmarkánsabb ilyen objektumot részletező szeizmikus (S- és P-hullám) reflexiós (PRÓNAY
2003a) mérésekkel és mérnökgeofizikai szondázásokkal (FEJES 2003a, b) ellenőriztük, s arra jutottunk (BODOKY 2003),
hogy „a technikai lehetőségek mai szintjén a vizsgált szelvény mentén fiatal szerkezeti elmozdulás nem mutatható ki”.
Bányászati kutatólétesítmények kitűzéséhez egyes esetekben geoelektromos módszereket használtunk. Így az árkok
nyomvonalát sokelektródás mérések segítségével tűztük ki, s a K4 ásott kút helyét VESZ-szelvény (TÓTH Z. 2002) alapján határoztuk meg.
A munkahelyi levegő tisztaságának ellenőrzésére radonméréseket végeztünk a keskeny, mély Éva völgye talpán
húzódó A1 árokban (VÁRHEGYI 2003a). A kapott eredményeknek földtani szempontból nincs jelentőségük. Az árokban
kapott adatok azt mutatták, hogy az ott dolgozók nem voltak kitéve sugárveszélynek.
Felszíni nyersanyagkutatás
A felszíni nyersanyagkutatás (2003) során egyenáramú geoelektromos szondázásokat (SASVÁRI 2003a) és sokelektródás szelvényeket (VARGA et al. 2003) mértek, valamint radiometrikus méréseket (VÁRHEGYI 2003b) végeztek.
A geoelektromos szondázások (VESZ) kiértékelése során a fedőüledékeket lényegileg ugyanarra a két nagyobb
geoelektromos rétegre tagolták, mint a telephelyi felszíni geofizikai kutatás során (VÉRTESY 2003).
A sokelektródás mérések nyomán valódi fajlagos ellenállást ábrázoló szelvények készültek.
A radiometriai méréseket állapot-felmérési céllal kivitelezték és értelmezték. Földtani-kutatási szempontból a
kapott eredményeket BALLA (2008) értelmezte. Ércesedés nyomát nem észlelte, de a mérési eredményeket felhasználhatónak tartotta a gránitkibúvások körvonalazásában.
Kiegészítő felszíni kutatás
A kiegészítő felszíni kutatás (2004–2006) a felszín alatti kutatással egy időben folyt, földtani szempontból a következő objektumokon:
— telephely,
— a telephely környezete,
— vágatnyomvonal.
A telephelyen folyó munkálatok a telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakasza (2001–2003) során a korábbi magnetotellurikus és 3D szeizmikus tomográf mérések É felé történő kiterjesztésével folytak (MADARASI 2006, KOVÁCS A. CS.
2006) annak érdekében, hogy a gránittest belső szerkezetére információt kapjanak a geoelektromos ellenállás- és szeizmikus sebességinhomogenitások térbeli leképezésével. A magnetotellurikus mérések két sorozatát összedolgozták.
A telephely környezetében a telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakasza (2001–2003) során jól bevált geoelektromos szondázásokat terjesztettük ki (SŐRÉS 2006a–c). Adatait beépítettük az alaphegység felszínének domborzati térképébe (2. melléklet).
A vágatnyomvonalon annak érdekében folytattunk le szeizmikus S-hullám szelvényezést (NEDUCZA 2006), hogy
lehetőségünk nyíljék a korábbi szelvényekben rendszeresen jelentkező lapos dőlésű reflektorok és az azokat átszelőelvető meredek, közel függőleges síkok természetét megvizsgálnunk. A lejtakna tényleges nyomvonala azonban eltért a
szelvényétől, s a kettő érdemi összevetése nem történt meg.
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MÉRNÖKGEOFIZIKAI SZONDÁZÁS
A mérnökgeofizikai szondázások kiegészítő információt adtak az üledékösszlet felső részének kifejlődésére és felépítésére, továbbá adatokat szolgáltattak a vízföldtani kutatás számára.
Az előkészítés (1995–1996) során az Üh–1 fúrás közelében húzódó dombgerinc mentén, egyazon szelvényben 4 db
mérnökgeofizikai szondázás történt (STICKEL et al. 1996). A 3 km-es szelvényben végigkövették a gránitfelszínt, továbbá a
30-35 m vastag löszön belül egy magasabb, természetes gamma és egy mélyebb, rétegkeménység alapján kijelölt szintet.
A telephely-kijelölés (1997) részeként 43 mérnökgeofizikai szondázás készült (RÁNER 1997b), javarészt az ekkor
mért komplex szelvények mentén. A mérések helyszínrajzát és koordinátáit RÁNER (1997b, 13. és 24., oldal) közölte,
jelentésében 18 pont kiértékelt rétegsora látható. A méréseket a pontok nagy részén nyeletéses k-tényező meghatározásával egészítették ki. A k-tényezőket figyelembe vettük a vízföldtani kiértékelés során.
A telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakasza (2001–2003) során egy, szeizmikus szelvényben kimutatott és fiatal
törésként értelmezett reflexió-megszakadás ellenőrzésének keretében mérnökgeofizikai szondázásokat (FEJES 2003a, b)
végeztünk, amelyek fiatal törés hiányára mutattak (Telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakasz).
A felszíni nyersanyagkutatás (2003) keretében SASVÁRI (2003b) végzett mérnökgeofizikai (CPTu-) méréseket.
FELSZÍNI MÉLYFÚRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL TÖRTÉNT MÉRÉSEK
Felszíni mélyfúrások felhasználásával történt méréseket csak az üveghutai kutatás keretében végeztünk. Ezeket
ugyanazon szakaszok szerint ismertetjük, mint az üveghutai kutatás keretében végzett felszíni méréseket.
Előkészítés
Az előkészítés (1995–1996) során az Üh–1 fúrással harántolt töréses öv vizsgálatára végzett szeizmikus felszín–fúrólyuk és lyukbeli PQ-mérés (PRÓNAY et al. 1996, HERMANN et al. 1998a) a mélyfúrás-geofizikai adatokkal összhangban
adta meg a települési mélységet, és a dőlésszögre is elfogadható értéket szolgáltatott.
Telephely-alkalmassági vizsgálat, 1. szakasz
A telephely-alkalmassági vizsgálat 1. szakaszának (1997–1998) tervezése során az Üh–1 fúrás tapasztalatai nyomán
igen nagy jelentőséget szántunk a mélyfúrások felhasználásával kivitelezett szeizmikus méréseknek (BALLA et al. 1998,
1.2. ábra). Ezzel összhangban lett a fúrások egymástól való távolsága 200 m (amire a geofizikus szakemberek azt mondták, hogy még lehetséges jó minőségű átvilágítási szelvényt készíteni), a fúrások elrendezése pedig rombusz alakú (ami
lehetővé tette, hogy a négy fúrásból öt síkot vizsgáljunk). A vizsgálat keretében az alábbi mérések történtek:
— lyukbeli szeizmikus PSQ (PQ)-mérés a szeizmikus hullámok terjedési sebességének és a főbb geomechanikai
tulajdonságok változásának vizsgálatára,
— radarmérések töréses övek és repedések kimutatására,
— lyukközi szeizmikus abszorpciós és sebességtomográfia a gránittest szelvényeinek vizsgálatára,
— lyuk–felszíni szeizmikus mérés a gránittest szelvényeinek vizsgálatára.
Ezek közül az első kettő egy-, a másik kettő kétdimenziós képet ad.
A PSQ (PQ)-mérés (HERMANN et al. 1998b) geomechanikai szempontból értékelhető szelvényt adott.
A lyukközi szeizmikus mérések két változatban történtek: egyik az abszorpciós tomográfia (SZŰCS et al. 1998b, c),
másik a sebességtomográfia (PRÓNAY et al. 1998).
A lyukközieken kívül lyuk–felszíni szeizmikus mérést (TÖRÖS et al. 1998) is végeztünk.
Megjegyezzük, hogy a telephely-alkalmassági vizsgálat 1. szakaszának (1997–1998) keretében — a felszíniekkel
együtt — összesen hétféle kétdimenziós módszerrel végeztünk méréseket, amire Magyarországon még nem volt példa, s
ami valószínűleg világviszonylatban is ritkaság. A tervezés alapgondolata az volt, hogy a különböző módszerek együttes
alkalmazásával — az egydimenziós PSQ (PQ)-módszerre, valamint a mélyfúrási geofizikai módszerre, ezen belül az
akusztikus mérésekre támaszkodva — kiszűrhetők lesznek a bizonytalanságok, s integrált kép lesz kialakítható a gránittest belső felépítéséről, elsősorban a töréses övek térbeli helyzetéről.
Telephely-alkalmassági vizsgálat, 2. szakasz
A telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakasza (2001–2003) során folytatódtak a felszíni mélyfúrások felhasználásával történt mérések. Egyedi fúrásokban PSQ- és PQ-, valamint lyukradar-, fúráspárok között szeizmikus sebesség- és
abszorpciós tomográf méréseket folytattunk le.
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A PSQ- és PQ-mérések az üledék és a gránit mechanikai tulajdonságainak megismerésére, P- és S-hullám sebességének mérésével, mechanikai paraméterek számításával történtek. A módszert HERMANN (2003) ismertette. A kapott
eredményeknek elsősorban kőzetmechanikai jelentősége lehet.
A lyukradarmérés dőlések meghatározására, valamint repedéseknek és réteghatároknak a fúrólyukak több méteres
környezetében való nyomon követése céljából történt. A módszert PRÓNAY (2003b) ismertette. A fúrólyukban végzett
radarmérések a kőzettől és a frekvenciától függően akár 50 m távolságra „látnak” a lyuktól. Ez több nagyságrenddel
meghaladja az akusztikus lyukfal-televízió behatoló képességét. Ugyanakkor a lyukfal-televíziótól eltérően a lyukradarméréssel csak a felületek dőlésszögét lehet meghatározni, dőlésirányát nem. Így a két módszer kiegészítheti egymást.
A szeizmikus sebességtomográfia (PRÓNAY 2003c, PRÓNAY, TÖRÖS 2003) azokon a szelvényeken bizonyult eredményesnek, amelyekben a fúrások egymástól való távolsága nem haladta meg a fúrások mélységének harmadát–felét. Ezekben a szelvényekben olyan töréses övek rajzolódtak ki, amelyek más adatokkal összhangba hozhatók voltak, s amelyek
helyzetét a mérések jól pontosították. A szeizmikus abszorpciós tomográfia (SZŰCS et al. 2003a, b) lényegileg hasonló képet adott, mint a sebességtomográfia.
Kiegészítő felszíni kutatás (2004–2006)
A kiegészítő felszíni kutatás (2004–2006) során a három új fúrás (Üh–[43–45]) alkotta háromszög mindhárom oldala
mentén lyukközi szeizmikus abszorpciós és sebességtomográfiás mérést (PRÓNAY 2006) végeztünk, ugyanazzal a feladattal, mint a telephely-alkalmassági vizsgálat 2. szakasza (2001–2003) során. A korábbi hasonló szelvényekhez képest
jelentős kiegészítés volt, hogy a fúrólyukak között mintegy 50 m-enként sekélyfúrásokat mélyítettünk a gránitig, így
minden síkot három oldalról vizsgálhattunk, emellett a három sík egy zárt idom — hasáb — felületét képezte.
Két szelvényben egyazon markáns sebességminimum sávszerű metszete látszik, amely ott metszi a fúrást, ahol az
töréses övet harántolt. A sávmetszetek alapján kiszámítható az öv települése. Ez a test azonban csak belép a háromszöghasáb területére, de nem lép ki belőle. Az abszorpciós tomográf szelvény lényegileg hasonló.
MÉLYFÚRÁS-GEOFIZIKAI MÉRÉSEK
Mélyfúrás-geofizikai mérések a MÁFI térképező fúrásaiban, majd az üveghutai kutatás minden fúrásában megtörténtek. Az általunk alkalmazott méréseknek négy csoportját különböztetjük meg: komplex, akusztikus lyukfal-televíziós,
áramlás- és termelésgeofizikai méréseket.
A komplex mérések alapján a telephely-alkalmassági vizsgálat 1. szakasza (1997–1998) során (ZILAHI-SEBESS et al.
1998) igen részletes tagolás született a fedőüledékekre és a gránittest mállási övére, amely összességében jól egyezett a
földtani ismeretekkel, és fontos információval szolgált a rétegsorok kifejlődéséhez és korrelációjához, egyúttal alapot
adva a többi geofizikai eredmény értelmezéséhez. A további kutatási szakaszokban az így kialakult képet tovább finomították (SZONGOTH et al. 2003, 2006, ZILAHI SEBESS 2005), de ez az összképet nem befolyásolta.
A fedőüledékek tagolását a mélyfúrás-geofizikai mérések számos esetben pontosították, a mállási öv tagolását pedig
a földtani dokumentációnál jóval nagyobb részletességgel adták meg. Mindkét tagolást sikerült visszamenőleg kiterjeszteni az előkészítés (1995–1996) és a telephely-kijelölés (1997) során mélyített fúrásokra is.
A fedőüledékek közül a területen legnagyobb vastagságban és legnagyobb elterjedésben jelenlévő löszösszletben 15
paleotalaj-horizontot jelöltek ki, közöttük löszszintekkel. Az egyes horizontoknak megfelelő mágneses szuszceptibilitási
görbeszakaszok annyira specifikusnak bizonyultak, hogy önmagukban véve is diagnosztikai kritériumként voltak felhasználhatók.
A mállási övben négy szintet mutattak ki, amelyek közül a felső három együttesen volt párhuzamosítható a mállási
öv földtani dokumentációban rögzített talpával. A tagolás, akárcsak az alsó, a földtani értelemben vett üde gránit legfelső részébe eső szint a földtani alapadatokhoz képest kiegészítő információt szolgáltatott.
A komplex mérések segítséget nyújtottak a gránittesten belüli geotechnikai, kőzettani és tektonikai eredetű heterogenitások kimutatásához is.
A csak a gránitos szakaszokon lefolytatott akusztikus lyuktelevíziós (SZONGOTH et al. 2003, ZILAHI-SEBESS 2005)
felvétel hatalmas ismeretanyagot adott a kőzetrések, erek, törések és töréses övek eloszlását, jellegét és települését illetően. Ez tette lehetővé, hogy a fúrómag-szkenneres vizsgálat adatait valós térbe visszaforgatva elemezzük.
Az áramlásmérések (SZONGOTH, GALSA 2003) a fúrólyukakba beáramló víz helyének és mennyiségének meghatározását célozták, így a vízföldtani kép megalkotásához nyújtottak fontos segítséget.
A termelésgeofizikai mérések a vízföldtani kép megismeréséhez szükséges kútvizsgálatok tervezéséhez nyújtottak
információt.
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VÁGATBAN VAGY VÁGATBÓL MÉLYÍTETT FÚRÓLYUKAKBAN TÖRTÉNT MÉRÉSEK
Vágatban vagy vágatból mélyített fúrólyukakban mérések csak az üveghutai kutatás keretében történtek. Ezek a
mérések (PRÓNAY, MADARASI 2007) kifejezetten geotechnikai célokat szolgáltak.
SZEIZMOLÓGIA
A telephely földrengéskockázata ugyan nem tartozik a földtani felépítés jellemzői közé, azonban meghatározása a
földtani kutatás feladata volt. Mivel a hulladéklerakó nagy élettartamúra tervezett objektum, a szokásos 200 helyett 300400 km sugarú körzet földrengéseit vettük figyelembe (SCHENK et al. 2003). A vizsgálat következtetése az volt, hogy az
Üveghutai-telephelyen 250 m-es mélységre számított, földrengés okozta gyorsulás nem fogja meghaladni a 0,1 g-t,
vagyis azt az értéket, amelyet bármilyen nukleáris létesítmény esetében minimális tervezési alapadatként írnak elő.
Érdekességként megemlítjük, hogy a vizsgálat szerint az Üveghutai-telephelyre a legnagyobb kockázatot a horvátországi, Zágráb környéki Medvednica-hegységbeli földrengések jelentik.

A NYERSANYAGKUTATÁS TÖRTÉNETE
A környék legfontosabb nyersanyaga hosszú időn át a liász kőszén és a miocén barnaszén volt, azonban az ezekkel
kapcsolatos fúrásos kutatás csak területünk ÉNy-i sarkát érintette, s nem járt eredménnyel.
Magán a kutatási területen számos kőfejtőben bányásztak gránitkőzeteket. A kőfejtőket felhagyták, néhányat mostanában szándékoznak újraindítani. Bátaszék mellett ma is működik egy téglaipari nyersanyagot szolgáltató agyagbánya.
Ezt a nyersanyagot a Bk– jelű fúrásokkal kutatták, amelyek közül kutatási területünkre 31 db esett.
A Mórágyi-rögön lefolytatott uránkutatás viszont minden bizonnyal lefedte ezt a területet is, ezért azt részletesebben tárgyaljuk. Igen részletes összefoglalás található erről a témáról BARABÁS ANDRÁS, KONRÁD (2000) munkájában,
összefoglalásunkban erre támaszkodunk. A kutatástörténethez (3. táblázat) mindössze néhány kiegészítést fűzünk.
A Délkelet-Dunántúl gránitkőzeteire — a Velencei-hegységiekhez hasonlóan — a radioaktív elemek földtani kutatásában a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet fordítottak. FÖLDVÁRI G. (1948) 150 hazai pontra adott meg radioaktivitásértékeket, köztük két pécsi és öt erdősmecskei pontra (gránit, biotitdús gránit és aplit).
Az 1955. évi kutatás — feltehetően földtani megfontolások alapján — a monzogránitos test északi peremére és a
„palaköpenyre” koncentrálódott. Az 1956. évi emanométeres felvétel földtani szempontból értékelhető fontos kutatási
eredménye volt az, hogy az emanációs (és „gamma”) anomáliák az átalakult kőzetekbe nyomult kőzettelérekkel vannak
kapcsolatban, és hogy összetételükben a toron (220Rn)-koncentráció jellemzően magasabb a radon (222Rn)-tartalomnál.
Az 1960. évi autósgamma-mérés a Mórágyi-rög egész területét lefedte.
Az 1961. évi radiohidrogeológiai vizsgálatok kiértékelése nyomán az alábbiakat lehetett megállapítani:
— A hidrokémiai kutatás figyelemreméltó vanádiumdúsulást jelzett a fedőhegység vizeiben, a terület Ny-i részén.
— A hordalékmintázás eredményei szerint Ófalu és Bátaapáti között Co-, Cr- és V-anomáliák találhatók.
A Fazekasboda melletti fúrások (NÉMETH 1965) 69 m neogén alatt monzogránitba jutottak, amelyben a mélyfúrásgeofizikai mérések szerint a legnagyobb sugárzásintenzitás 23–28 µR/h volt.
A légianomáliák 1968. évi földi földtani-geofizikai ellenőrző munkák nyomán SZEDERKÉNYI (1969) az alábbiakat állapította meg:
— Az anomáliák elsősorban tóriumos jellegűek. A Th mennyisége egy nagyságrenddel nagyobb mint az U-é, de gyakorlatilag egyik sem jelentős.
— „A monzogránit szórt urántartalma alacsony. Magasabb a fiatalabb monzogránité és legmagasabb a karbonátos
hidrotermák környékén, valamint a trachitban. Mindezek csak tudományos jelentőséggel bírnak a vonulat területén,
azonban távolabbi hatásuk jelentős lehetett (nagy tektonikus övekben felszálló U-tartalom).”
— Az anomáliák két csoportra oszthatók „genezis szerint”: az „anatektikus öv” képződményeiben lévők (Geresd),
másrészt a „központibb monzogránitos területeken kialakult anomáliacsoport (Mórágy)”.
— „A Mórágyi-vonulat uránperspektívájával kapcsolatban” a végső szó kimondása előtt „szükség lenne megvizsgálni hasonló részletességgel az erdősmecskei területet, valamint a hegységben található telérképződményeket”.
Az 1968-ban mért gammaintenzitás a Geresdlak és Mórágy környéki kőzetekben egyaránt 20-50 µR/h volt. Az 1972.
évi kutatás egy 25 m széles, 6 km hosszú szelvényen történt, gammaszelvénymérés és térképjegyzőkönyves gamma felvétel, geoelektromos szelvényezés, szondázás, valamint SP-mérési módszerrel.
A radiometriai mérések nyomán a főbb kőzettípusok radioaktivitása a 4. táblázatban látható adatokkal jellemezhető.
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3. táblázat. A Mórágyi-rög térségében végzett uránkutatási munkák

Egyes anomáliák és területek 1974. évi terepi újraellenőrzésére a terepi radiométerek (kézi gammaspektrométer) és a
terepi felvételi módszerek fejlődése nyomán került sor. Az 1974. évi térképjegyzőkönyves gammafelvételt eredetileg az
egész Mórágyi-rög területére ki akarták terjeszteni, de aztán — más reményteljesebb területek kutatása miatt — a kutatás
abbamaradt. Az összes eddigi minta (621 db) négykomponenses elemzési adatának 1974. évi újraértékelésére vállalati
kutatási program keretében került sor.
A továbbkutatások irányának 1975. évi mérlegeléséhez valamennyi eddigi kutatási eredményt és ismeretet felmérték
(NAGY Z. 1975).
Az 1986. évi légifelvétel helikopterről, számítógép-vezérelt digitális regisztrálású, a korábbinál érzékenyebb, stabilabb légi gamma-spektrometriai módszerrel történt.
A Mórágyi-rög DK-i előterének földtani felépítését és a neogén képződmények uránprognosztikai szempontú
értékelését BARABÁS András (1988) ismertette. A mórágyi-rögi uránkutatás általános jellemzője, hogy az időben többszöri és egész területét átfogó, többféle módszerrel végzett
előzetes és felderítő kutatás nem jutott túl az anomália4. táblázat. A Mórágyi-rög kőzeteinek radioaktív sugárzása
azonosító-ellenőrző fázison. A nyilvánvaló ok az lehet, hogy
sem a monzogránitos tömegben, sem telérkőzeteiben, sem
kontaktusöveiben vagy nincs érdemleges indikáció, vagy a
kutatás nem jutott el a kutatási jelek feltárásáig, vagy nem
ismerte fel azokat. A gránitkőzetek átlagos 7-10 g/t U és 3537 g/t Th-tartalma nem zárja ki a feldúsulás lehetőségét.
További „sajátosság”, hogy ez a terület kimaradt az országos földtani térképezési programból. A kutatás itt nem tá39

maszkodhatott (a későbbi években sem) konszolidált elvek szerint készült földtani térképekre. A hegység területén nem
mélyült szerkezetkutató vagy akár jelentősebb mélységű egyéb fúrás sem. Mindezek hatásaként nem jöhetett létre a
nyersanyagkutatás egyik alapja, az általános földtani viszonyok helyes ismerete. További következményként a részeredmények kutatási értéke is csökkent.
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Földtani képzõdmények

Kutatási területünk túlnyomórészt a Baranyai-dombsághoz tartozó Geresdi-dombság ÉK-i része. A Rák-pataktól Nyra a Dél-Baranyai-dombságra, a Lajvér-pataktól É-ra a Szekszárdi-dombságra is kismértékben kiterjed. Földtani értelemben a tárgyalt terület a Mórágyi kristályos rög ÉK-i részén helyezkedik el, amely nagyszerkezetileg a Tiszai-egységhez1
(2. ábra) tartozik. A Mórágyi-rög a Tiszai-egységen belül az egyetlen olyan nagyobb körzet hazánkban, ahol a kristályos
aljzat képződményei a felszínen közvetlenül is tanulmányozhatók.

2. ábra. A térképezett terület nagyszerkezeti helyzete
Figure 2. Structural position of the mapping area

Az alaphegységi képződmények között (2. melléklet) a tárgyalt területen ÉNy-ról DK felé haladva az alábbiak különíthetők el (5. táblázat).
(1) A terület ÉNy-i sarkában az alaphegységi képződményeket alsó-jura képződmények, elsősorban a Vasasi Márga
Formáció üledéksorozata képviseli. A meszes és törmelékes üledékeket egyaránt tartalmazó sorozat délen meredek ÉNy-i
dőlésű tektonikus határral érintkezik a Mecsekalja-övben (2) feltárt alsó-paleozoos metamorf képződményekkel. A határ
a tárgyalt területen közvetlenül sehol sem tanulmányozható, annak ellenére, hogy a kontaktus helye a feltárások alapján
néhol (pl. az Aranyos-völgy É-i bejáratánál) pár m-es pontossággal kijelölhető. Ezt a kontaktust területünkön három fúrás
tárta fel, a Cikó C–2 és –3, valamint a Zsibrik Zs–1, attól kissé Ny-ra pedig még kettő, az Ófalu Ó–1 és –2. A fúrásokban az alsó-paleozoos metamorfitok Vasasi Márga vagy a feküjében következő idősebb, felső-triász–jura, esetleg középső-triász képődmények alatt települtek.
(2) Az alaphegységi képződmények következő, meglehetősen heterogén csoportját a Mecsekalja-öv foglalja magában.
Az öv maga egy kb. 1,0 km széles, a tárgyalt területen közelítően ÉK–DNy-i csapású, meredek (É)ÉNy-i dőlésű, tek1
E felfogás keretében a Szolnoki-flisövet nem tekintik elsőrendű szerkezeti határ nyomvonalának (BALLA 1997), mert úgy vélik, hogy a felső-kréta– eocén
flis a belső- és nem a külső-kárpáti flissel korrelálható (CSONTOS et al. 1992, GYÖRFI et al. 1999, HAAS 2001b). A korreláció bizonytalan (CSÁSZÁR 2005).
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5. táblázat. A kutatási terület litosztratigráfiai egységei

Qp = alsó–felső-pleisztocén, Qp1–2 = alsó–középső-pleisztocén, M3 = felső-miocén, M1 = alsó-miocén, K = kréta, J1
= alsó-jura, T3–J1 = felső-triász– alsó-jura, T3 = felső-triász, T2 = középső-triász, C1 = alsó-karbon, Pz1 = alsó-paleozoikum. * A Basaharci Tagozat része.

tonikus zóna, amelyben az Ófalui Formációcsoport — a GULÁCSI, KOROKNAI (2006) által újradefíniált Ófalui Formáció
— változatos kőzetanyagú és többnyire intenzíven milonitosodott, metamorf kőzetei bukkannak felszínre.
(3) A Mecsekalja-övtől DK-re a Mórágyi Gránit Formáció kőzetei alkotják a kristályos rögöt egészen a tárgyalt
terület DK-i sarkáig.
(4) A kristályos alaphegység legritkábban előforduló képződménye a Bátaapáti Metahomokkő Formáció, amely a
Mórágyi Gránit elterjedési területén belül kis foltokban bukkan elő. Legjellegzetesebb, többé-kevésbé folytonos, ÉK–
DNy-i csapású pásztát alkotó kibúvásai javarészt Bátaapáti környezetében, a Hutai-patak völgyében és annak DK-i mellékvölgyeiben találhatók.
(5) A tárgyalt területen a legfiatalabb alaphegységi képződménycsoportot a változatos terepi megjelenésű, kréta telérek (Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció) képviselik, amelyek a Mórágyi és a Vasasi Márga Formáció, valamint az
Ófalui Formációcsoport kőzeteit egyaránt harántolják.
Területünkön a Mórágyi Gránit Formáció és az Ófalui Formációcsoport kőzetei képviselik az alaphegységi kőzetkibúvások túlnyomó részét. Ezek érintkezése — a Mecsekalja-öv déli határa — a felszínen két helyen, a Köves-patak völgyében és az Aranyos-völgy felső szakaszán tárul fel a tárgyalt területen. A kutatási terület közvetlen északi szomszédságában az Alsónána An–1A jelű fúrás is harántolta a két képződmény kontaktusát. A kontaktus az említett felszíni feltárások egyikében sem tanulmányozható közvetlenül, bár a helyzete viszonylag jól meghatározható az Aranyos-völgyben. Itt
korábban egy jórészt már beomlott alapszelvény feltárta a két formáció határát (SZEDERKÉNYI 1987a), amely a közölt
szelvény alapján tektonikus eredetű, bár a szelvényhez mellékelt magyarázó — JANTSKY (1979) koncepcióját követve —
folyamatos átmenetet ír le a két képződménycsoport között, utólagos, fiatal töréseknek minősítve a köztük észlelt tektonikus
zónákat. Ugyanakkor a Mórágyi Gránit és az Ófalui Formációcsoport tektonikus érintkezésére látszik utalni az a tény, hogy
a gránittest közelében sem figyelhetők meg kontaktmetamorf jelenségek az Ófalui Formációcsoport kőzeteiben.
A Köves-patak völgyében a határ pontos lefutása már sokkal kevésbé egyértelmű a képződmények térbeli helyzete alapján,
hiszen csapás mentén a patak mindkét oldalán egyaránt előbukkannak a két formáció jól azonosítható, jellegzetes képződményei. A helyzetet ráadásul tovább bonyolítja a patakmederben és a völgy déli oldalán is megjelenő Bátaapáti Metahomokkő
Formáció, amelynek kapcsolata itt szintén nem világos a többi képződménnyel. E szerkezeti dilemma — megnyugtató megoldás nélkül — megjelenik JANTSKY (1979) térképén is, aki a terepen egyébként közvetlenül nem észlelhető harántvetőkkel igyekezett áthidalni a problémát. Az említett szerkezeti probléma ellenére azonban összességében megállapítható, hogy Bátaapátitól Ny-ra hozzávetőlegesen a Köves-patak kb. ÉK–DNy-i irányú völgyszakasza jelöli ki a Mecsekalja-öv DK-i határát.
Az An–1A jelű fúrásban a két képződmény tektonikus érintkezését jelzi a köztük megismert, vastag összetört zóna
(JANTSKY 1979). Figyelembe véve, hogy a fúrás a Mórágyi Gránitot az Ófalui Formációcsoport kőzetei alatt érte el, a
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képződmények közötti határ ÉNy-i dőlésűnek adódik, összhangban a területre egyébként általános is jellemző ÉNy-i
dőlésiránnyal. JANTSKY (1979) hangsúlyozza továbbá, hogy „az amfibolit–fillit a gránitkontaktus közelében semmiféle,
gránittól származó utólagos elváltozást nem szenvedett”. Mindez a terület két fő kristályos alaphegységi képződményének (Mórágyi Gránit és Ófalui Formációcsoport) tektonikus érintkezésére utal. A szerkezeti kontaktus a fentiekből
adódóan a gránitpluton képződése után alakult ki.
A tárgyalt területen a felszínen előforduló alaphegységi képződmények öt litosztratigráfiai egységbe csoportosíthatók.
Ezekből az Ófalui Formációcsoport, a Mórágyi Gránit és a Bátaapáti Metahomokkő Formáció a paleozoikumba, míg a
Vasasi Márga és a Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció a mezozoikumba tartozik. A térképezés eredményei alapján
egyes képződmények esetében szükségesnek ítéljük a korábbi litosztratigráfiai besorolás, illetve a formáció kőzettani tartalmának és földtani értelmezésének módosítását. Ez a paleozoos képződmények közül az Ófalui Formációcsoportot és
a Bátaapáti Metahomokkő Formációt érinti.
Az Ófalui Formáció újradefiniálásának lényege, hogy egyrészt — pontosítva és részben módosítva BALLA et al.
(2003a) javaslatát — az Ófalui Formációcsoport magában foglalja a Mecsekalja-övben előforduló valamennyi metamorfitot (részletesen jellemzett formációkba sorolva), ideértve a már régebben is önálló formációként elkülönített Ófalui
Szerpentinitet. Másrészt a formációcsoportban a korábbiaktól eltérően ítéljük meg egyes kőzettípusok kőzettani besorolását és a többi képződményhez való eredeti viszonyát is.
A Bátaapáti Metahomokkő esetében indokolttá vált a korábban tagozat szinten az Ófalui Formációhoz sorolt képződményt (BALLA et al. 2003a) önálló formációként elkülöníteni, illetve a kőzettani tartalom tekintetében is szükségessé váltak bizonyos kiegészítések.
6. táblázat. A Mórágyi-rög kristályos paleozoos képződményeinek kőzettani és litosztratigráfiai besorolása különböző szerzők szerint

lit. egység = litosztratigráfiai egység; ? = A kérdéses kőzetet — feltehetően a gyenge feltártsági viszonyok miatt — a térképezés során nem sikerült
azonosítani; – = A kőzet/litosztratigráfiai megnevezése nem szerepel az adott munkában; * = Az Ófalui Formációcsoport része; ** = A képződmény
az általunk térképezett területen nem fordul elő.
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Az említett változtatások indoklását és földtani hátterét az adott formációk részletes jellemzésénél adjuk meg. Ott ismertetjük az általunk használt kőzetnevek és litosztratigráfiai egységek viszonyát a korábbi kutatók (JANTSKY 1979,
SZEDERKÉNYI 1996a, c) által használtakhoz (6. táblázat).
A fedőüledékek (5. táblázat) az alaphegységi képződményeket közel vízszintes településben takarják.
Az alsó-miocén kárpáti emeletbe sorolt Budafai Formációba tartozó (3. melléklet) partszegélyi-abráziósparti, síkparti, néhol delta fáciesű üledékek területünk DNy-i és ÉNy-i sarkában fordulnak elő.
A felső-miocén (pannóniai) összlet (3. melléklet) szélesebb elterjedésű, s a terület peremein — a Ny-i és DNy-i kivételével — van jelen. Képződményeit két formációba soroltuk: a Kállai Kavics (litorális) és a Tihanyi (szublitorális) Formációba.
A teljes területet lefedő kvarter fedőképződményeken belül az egész terület uralkodó fedőképződménye a 40-50 m vastag, lösz- és paleotalaj-változatokból álló Udvari Lösz Formációcsoport (4. melléklet). Az alatta települő, felszínre csak
alárendelten kibukkanó, általában pár m vastag terresztrikus bázisösszletet a Fenyvestetői Vörösagyag Formációba
soroljuk (1. melléklet).
A térképezés fontos új információt adott a völgyek és platóterületek közötti lejtős térszínek különböző lejtőképződményeinek helyzetére és felépítésére. Lejtőképződmények név alatt foglaltuk össze a típusos lejtő- (deluviális), vagyis
areális lepusztulás útján keletkezett üledékeket, valamint a tőlük gyakran el nem különíthető gravitációs, kúszásos, csuszamlásos képződményeket (1. és 4. melléklet). A terület lejtőképződményei általában völgyoldalakon, lejtős térszíneken
települnek, és bonyolult területi kapcsolatban helyettesítik a típusos löszképződményeket.
A fedőüledékek között a fentiek mellett fontosak a völgyi üledékek (1. és 4. melléklet), melyek különböző genetikájú
vonalas anyagszállítási termékek. Ezen belül uralkodóak a folyóvízi és folyóvízi-proluviális ártéri- és mederüledék-változatok. Részben a jelenkori völgyeket töltik ki, részben terasz helyzetben települnek. A csoporton belül ugyancsak
gyakoriak a szárazvölgyek, időszakos vízfolyások döntően holocén üledékei is.
Az alábbiakban először a paleozoos kristályos képződményekből álló Mórágyi-rög helyzetét ismertetjük. Ezt követően a képződményeket az idősebbektől a fiatalabbak felé haladva tárgyaljuk. A gránittestben széleskörűen elterjedt hidrotermális képződmények és jelenségek nagy része a kréta orogenezissel, illetve vulkanizmussal állhat kapcsolatban,
ezért ezek leírása a kréta képződmények után, de a neogén képződmények előtt következik.
A formációkat azonos szintű címsorok alatt jellemezzük, néha két formációt együtt.

A MÓRÁGYI-RÖG HELYZETE
Mórágyi-rög alatt a Keleti-Mecsek DK-i előterében előbukkanó, a környezetéhez képest kiemelt helyzetben lévő, paleozoos kristályos képződményekből álló blokkot értjük. A Mórágyi-rög helyzetét annak alapján vizsgáltuk, mekkora területen
terjedtek el a Mórágyi Gránit és az Ófalui Formációcsoport kőzetei, s milyen képződmények vannak környezetükben.
A Mórágyi Gránit és az Ófalui Formációcsoport elterjedését a MÁFI fúrási adatbázisából leválogatott fúrások rétegsorai alapján vizsgáltuk. A Mórágyi Gránit fúrásos megkutatottsága területünkön jóval nagyobbnak bizonyult, mint a
gránit elterjedési területén bárhol másutt (összesen 195 gránitot érő fúrásból 149 esik a területünkre).
A prekainozoos képződményeket feltáró 315 fúrás térbeli eloszlása (3. ábra) alapján a gránittest szélessége (a kainozoos üledékek feküjében) a legnagyobb ÉK-en, az Alsónána B–3 és a Bátaszék K–15 fúrás között, itt 9 km. DNy felé a
szélesség fokozatosan csökken, s 18 km-re az előző vonaltól, a Zengővárkony Zv–49 és a Püspöklak Pl–I fúrás között
már csak 7 km. Még tovább Ny-ra a gránittest kiékelődni látszik a Martonfa Mf–1 és a Nagykozár Nk–2 fúrás közötti 9
km-en belül. A gránittest ÉNy-i határát — a Mecsekalja-övet — mindenütt kibúvások vagy fúrások fogják be meglehetősen pontosan. DK-i határának helyzete bizonytalanabb. Fedőjében a Bátaszék Bsz–I, valamint a Szilágy Szi–1 és
Martonfa Mf–1 fúrásban alsó-triász Jakabhegyi Homokkő jelenik meg.
A Mórágyi Gránittól DK-re a Báta B–3, a Somberek Smb–1 és a Máriakéménd Mk–3 fúrás metamorfitokat tárt fel.
Ezeket a MÁFI fúrási adatbázisában a Baksai Komplexumba sorolták.
SZEDERKÉNYI (1998) a Dél-Dunántúlon négy paleozoos metamorf komplexumot különített el: a Babócsait, a Baksait, a
Mórágyit (benne az általunk onnan kiemelt Mórágyi Gránittal) és a Kőrösit. Egyikről sem született részletes kőzettani leírás.
Vázlatos ismertetésében SZEDERKÉNYI (1998) mindegyikre gneiszt és csillámpalát, továbbá kétfázisú metamorfózist tartott
jellemzőnek. Amfibolitot a Mórágyi kivételével valamennyi komplexumból említett, karbonátkőzeteket csak a Baksaiból.
A gránitokat — migmatitos kapcsolatukat feltételezve — a Mórágyi és a Kőrösi Komplexum metamorfitjaira tartotta
jellemzőnek. A metamorfózis két fázisa közül az idősebb, úgy tűnik, mind a négy komplexumban egyformán jelentkezett,
a fiatalabb a Kőrösiben blasztomilonitokkal, a másik háromban andaluzitos kőzetekkel. Mindennek alapján egyetértünk
LELKES-FELVÁRI, FRANK (2006) véleményével arról, hogy a metamorf komplexumok elkülönítési kritériumai bizonytalanok.
Hangsúlyozzuk, hogy a Mórágyi Gránit esetében a JANTSKY (1979) által feltételezett migmatitos eredetet cáfoltuk, ezért
gránitok jelenlétét (vagy hiányát) nem tekintjük egyik metamorf komplexum jellemzőjének sem. Mindebből következően
az említett fúrásokkal feltárt metamorf kőzetek litosztratigráfiai besorolásától tartózkodunk.
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3. ábra. A Mórágyi Gránit és környező képződményei felszínen és fúrásokban a Délkelet-Dunántúlon

a = felszínen. b = fedetten; 1–7 — földtani képződmények: 1–5 — mecseki típusú képződmények: 1 — Vasasi Márga (vJ1), 2 — T2–J, 3 —
Jakabhegyi Homokkő (jT1), 4 — Mórágyi Gránit (mC1), 5 — Ófalui Formációcsoport (ÓPz1); 6–7 — villányi típusú képződmények: 6 —
Máriakéméndi Mészkő (mJ2), 7 — P, T2, J; 8–11: földtani határok: 8 — a felszínen, 9 — a Jakabhegyi Homokkő (jT1) transzgressziós határa, 10
— a Mecsekalja-öv határa, 11 — a Mórágyi Gránit (mC1) D-i határa, 12–25 — fúrással feltárt képződmények (a térképen csak a szövegben említett
fúrások jele látható): 12 — kréta alkálibazalt; 13–20 — mecseki típusú képződmények: 13 — J, néhol T2–J vagy J–K, 14 — J, néhol T2–J, alatta
Ófalui Formációcsoport (Pz1), 15 — T2, 26 — Jakabhegyi Homokkő (jT1), 17 — Jakabhegyi Homokkő (jT1), alatta Mórágyi Gránit (mC1), 18 —
Ófalui Formációcsoport (ÓPz1), 19 — Mórágyi Gránit (mC1), 20 — Ófalui Formációcsoport (ÓPz1), alatta Mórágyi Gránit (mC1); 21–25 — villányi
típusú képződmények: 21 — J, néhol T2–J vagy J–K, 22 — T2, 23 — P–T2, 24 — P–K vagy P–J, alatta metamorfit (Pz1), 25 — P–T2, alatta metamorfit (Pz1); 26 = a prekainozoos aljzat felszínének szintvonalai (m Bf); 27 — földtani szelvény nyomvonala, 28 — kutatási terület

Figure 3. Surface and subsurface distribution of the Mórágy Granite and the surrounding rocks in Southeast Transdanubia

a = on the surface. b = covered; 1–7 — geological sequences: 1–5 — sequences of Mecsek type: 1 — Vasas Marl (vJ1), 2 — T2–J, 3 — Jakabhegy
Sandstone (jT1), 4 — Mórágy Granite (mC1), 5 — Ófalu Group (ÓPz1); 6–7 — sequences of Villány type: 6 — Máriakéménd Limestone (mJ2), 7
— P, T2, J; 8–11: geological boundaries: 8 — on the surface, 9 — transgressive boundary of the Jakabhegy Sandstone (jT1), 10 — boundary of
the Mecsekalja Zone, 11 — S boundary of the Mórágy Granite (mC1), 12–25 — sequences in boreholes (Codes of boreholes mentioned in the text
are only displayed in the map): 12 — Cretaceous alkaline basalt; 13–20 — sequences of Mecsek type: 13 — J, sometimes T2–J or J–K, 14 — J,
sometimes T2–J, with Ófalu Group (ÓPz1) in the bottom, 15 — T2, 26 — Jakabhegy Sandstone (jT1), 17 — Jakabhegy Sandstone (jT1), with Mórágy
Granite (mC1) in the bottom, 18 — Ófalui Group (ÓPz1), 19 — Mórágy Granite (mC1), 20 — Ófalu Group (ÓPz1) with Mórágy Granite (mC1) in the
bottom; 21–25 — sequences of Villány type: 21 — J, sometimes T2–J or J–K, 22 — T2, 23 — P–T2, 24 — P–K or P–J with metamorphites (Pz1)
in the bottom, 25 — P–T2 with metamorphites (Pz1) in the bottom; 26 — contour lines (m asl, Baltic) of the pre-Cenozoic basement topography;
27 = trace of geological profile, 28 — study area

A metamorfitok fölött mindhárom fúrásban perm és alsó–középső-triász üledékek települtek, az utolsó kettőben ezek
fölött még középső-jura korúakkal is. A Mórágyi Gránit fölött csak Jakabhegyi Homokkövet, míg a metamorfitok fölött
perm–triász vagy perm–jura rétegsorokat ismertünk meg, ami tektonikus kontaktusra mutathat a két egység között.
Ebből kiindulva úgy vélhetjük, hogy mindazokban a fúrásokban, amelyek középső-triász vagy középső-jura üledékekben álltak le, a mélyben szintén metamorfitok várhatók, azokban pedig, amelyek Jakabhegyi Homokkőben fejeződtek
45

be, Mórágyi Gránit. Mindezt figyelembe véve a Mórágyi Gránittól DK-re húzódó tektonikai határ helyzetét a következő
fúráspárok szorítják be: Bátaszék Bsz–5 és Dunaszekcső Dsz–1 (3 km), valamint Püspöklak Pl–I és Himesháza K–7 (6
km). A beszorítási sáv DK-i peremének helyzetét pontosítja még a Báta Bt–2 fúrás (3. ábra).
A tektonikus határ (4. ábra, a) további DNy-i folytatását illetően kritikus helyzetű az Ellend El–2 fúrás, amely miocén
üledékek alatt Jakabhegyi Homokkőbe jutott, és abban állt le. A fenti kritériumot erre is alkalmazva, feltételezhetjük,
hogy mélyebben Mórágyi Gránit következik, amely elterjedésének az innen 3 km-re Ny-ra lévő Nagykozár Nk–2 fúrás
szab határt (4. ábra, b). Ez ugyanis metamorfitokra települő alsó-perm–középső-triász rétegsort, majd felső-jura és kréta
mészkövet harántolt. Úgy látszik tehát, hogy itt a Mórágyi Gránit DK-i határa ÉNy-ra fordul, s a gránittest a Jakabhegyi
Homokkő feküjében kiékelődik. A Mórágyi Gránit elvégződését SZEDERKÉNYI (1998) úgy értelmezi, hogy a Mórágyi
Gránittól DK-re húzódó ÉK–DNy-i lefutású tektonikus határt egy ÉÉNy–DDK-i csapású törés zárja le.
Véleményünk szerint azonban a rendelkezésre álló tényanyag legegyszerűbb értelmezésében a Mórágyi Gránit Ny-on
mindennemű haránttörés nélkül ékelődik ki (4. ábra). Úgy véljük, hogy a haránttörések a KASSAI (1976) által feltételezett
ÉÉNy–DDK-i csapású Villány–Szalatnaki-törés késői utóhangjai, amelyekben a törés nagy része (a Mecsekalja-vonaltól
É-ra) már nem érzékelhető. A Villány–Szalatnaki-törés koncepciója azt tételezte fel, hogy a teljes mecsek–villányi területen ez a törés határolja K-ről a permi képződményeket a Jakabhegyi Formáció feküjében, s e törés Ny-i szárnyához
kötődik a Gyűrűfűi Kvarcporfír. Kassai saját anyagában (KASSAI 1976: 29. ábra) azonban a kérdéses törés helyzetét Nyról az Ellend El–2 fúrás határolja, azonban az, hogy ebben a Jakabhegyi Formáció alatt permi üledék van, már akkor is
csak feltevés volt, lévén, hogy a fúrás Jakabhegyi Formációban állt le. A feltételezett töréshez legközelebbi kvarcporfírt
(riolitot) a Peterd Pe–1 fúrás tárta fel a töréstől 4 km-re, a legtávolabbit a Bisse B–1, a töréstől 24 km-re. Törés menti
irányban a kvarcporfírt mindössze 6 km-en át lehet nyomozni (Pe–1 és Vokány V–2). Ezért nem állítható tényként, hogy
az alsó-permi kvarcporfír a „törés” mentén elnyúlna, avagy a „töréshez” bárminemű köze lenne.
Így tehát a Villány–Szalatnaki-törés koncepciója már eredetileg is igen gyenge lábakon állt, s alapvetően hipotetikus
jellegű volt. Azóta tisztázódott, hogy a Mecsekalja-öv és a vele párhuzamos egyéb nagyszerkezeti vonalak mentén sok
kilométeres későbbi eltolódások játszódtak le, ami végképp tarthatatlanná teszi a koncepciót. Ezért a belőle következő
haránttöréseket is kétségbe vonhatjuk.
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4. ábra. A Mórágyi Gránit regionális földtani szelvényekben
a) A–B földtani szelvény a Mórágyi-rögön keresztül, b) C–D földtani szelvény a Mórágyi Gránit Ny-i elvégződésén át (WEIN et al. 1965
szelvényeire támaszkodva)
1–8 — kainozoos üledékek: 1 — kvarter, 2 — pannóniai, 3 — felső-pannóniai, 4 — alsó-pannóniai, 5 — miocén, 6 — középső-miocén, szarmata és badeni, 7 — alsó-miocén, kárpáti, 8 — felső-oligocén–alsó-miocén, egri; 9–21 — prekainozoos képződmények: 9 — alsó-kréta,
Nagyharsányi Mészkő, 10 — felső-jura, Szársomlyói Mészkő, 11 — alsó-jura, Hosszúhetényi Mészmárga, 12 — alsó-jura, Vasasi Márga, 13 —
felső-triász–alsó-jura, Mecseki Kőszén + felső-triász, Karolinavölgyi Homokkő, 14 — középső-triász, Misinai Formációcsoport (Csukmai,
Zuhányai és Lapisi Mészkő), 15 — középső-triász, Rókahegyi Dolomit, Viganvári Mészkő, Magyarürögi Anhidrit, 16 — középső-triász, Patacsi
Aleurolit; 17 — alsó-triász, Jakabhegyi Homokkő, 18 — alsó-perm–alsó-triász, Kővágószőlősi Homokkő, Bodai Aleurolit, Gyűrűfűi Riolit,
Korpádi Homokkő, 19 — Mórágyi Gránit, 20 — Ófalui Formációcsoport, 21 — bizonytalan helyzetű metamorfitok; 22–24 — a prekainozoos
aljzat szerkesztett felső határa: 22 — a jelen szelvényben, 23 — térképen (3. ábra); 24 — jelen szelvényben és a térképen; 25 — egyéb földtani
határ, 26 — fúrás és jele; 27 — fúrás talpa és mélysége

Figure 4. Mórágy Granite in regional geological profiles
a) A–B geological profile across the Mórágy Block, b) C–D geological profile at the W ending of the Mórágy Granite (after WEIN et al. 1965)
1–8 — Cainozoic sediments: 1 — Quaternary, 2 — Pannonian, 3 — upper Pannonian, 4 — lower Pannonian, 5 — Miocene, 6 — middle Miocene,
Sarmatian and Badenian, 7 — lower Miocene, Karpatian, 8 — Upper Oligocene – lower Miocene, Egerian; 9–21 — pre-Cainozoic sequences: 9 —
Lower Cretaceous, Nagyharsány Limestone, 10 — Upper Jurassic, Szársomlyó Limestone, 11 — Lower Jurassic, Hosszúhetény Limy Marl, 12—
Lower Jurassic, Vasas Marl, 13 — Upper Triassic – Lower Jurassic, Mecsek Coal + Upper Triassic, Karolinavölgy Sandstone, 14 — Middle Triassic,
Misina Group (Csukma, Zuhánya and Lapis Limestone), 15 — Middle Triassic, Rókahegy Dolomite, Viganvár Limestone, Magyarürög Anhydrite,
16 — Middle Triassic, Patacs Siltstone; 17 — Lower Triassic, Jakabhegy Sandstone, 18 — Lower Permian – Lower Triassic, Kővágószőlős Sandstone,
Boda Siltstone, Gyűrűfű Rhyolite, Korpád Siltstone, 19 — Mórágy Granite, 20 — Ófalu Group, 21 — metamorphites of uncertain position; 22–23
— compiled upper boundary of the pre-Cainozoic basement: 22 — in this cross-section, 23 — on tha map (Figure 3); 24 — in this cross section and
on the map, 25 — other geological boundary 26 — borehole with its code; 27 — bottom of a borehole and its depth

ÉK felé a Dunántúlon az utolsó fúrás, amely Mórágyi Gránitot tárt fel, a Pörböly B–84. Az eddig tárgyalt területen a
Mórágyi Gránit ÉNy-i határa a Mecsekalja-öv volt. Ennek ÉK-i folytatásába esik az alsónánai mágnesesmaximum-vonulat, amelytől É-ra Szekszárdnál ugyancsak gránitot tártak fel. FÜLÖP, DANK (1987) térképén, valamint SZEDERKÉNYI
(1998) felfogásában ez ugyancsak a Mórágyi Gránit, akárcsak széles folytatása az Alföld aljzatában. A Duna mentén és
tovább K-re azonban a gránit elterjedési határa a fúrások ritkasága miatt erősen hipotetikus. Úgy gondoljuk, hogy a
Mórágyi Gránit meglehet a Mecsek perm–mezozoos rétegsora alatt, s a Mecsekalja-öv a Mórágyi-rögtől Ny-ra sem
határolja le elterjedését.
Összefoglalva: a Mórágyi-rög a Mórágyi Gránit Dél-Dunántúlról az Alföld aljzatába áthúzódó — a Mecsekben és az
Alföld számos helyén perm, illetve mezozoos képződményekkel fedett — 40-50 km széles sávjának a Mecsekalja-övtől
DK-re eső részén az a szakasz, amelyen a gránit és maga a Mecsekalja-öv a felszínre bukkan.

PALEOZOOS KÉPZŐDMÉNYEK
A paleozoos alaphegységi képződmények a völgytalpak fölött lévő lejtők tövén fordulnak elő, a völgyek közötti dombokon fedőjükben mindenütt kvarter, néhol neogén üledékek települnek. A paleozoos képződmények alábbi három egységét különböztetjük meg:
— Ófalui Formációcsoport, alsó-paleozoikum,
— Bátaapáti Metahomokkő Formáció, alsó-paleozoikum,
— Mórágyi Gránit Formáció, alsó-karbon.
Alsó-paleozoikumnak a paleozoikum devon végéig terjedő részét tekintjük. A karbont és a permet a felső-paleozoikumba soroljuk. Az alsó-karbon Mórágyi Gránitban kis méretük folytán térképen nem ábrázolható xenolitokat
észleltünk, amelyeket helyzetükből következően szintén az alsó-paleozoikumba sorolunk. Elsőként az Ófalui Formációcsoportot tárgyaljuk, ezután az önálló formációkat alkotó paleozoos képződményeket (Bátaapáti Metahomokkő és
Mórágyi Gránit) ismertetjük, végül a xenolitokat írjuk le.
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ALSÓ-PALEOZOIKUM, ÓFALUI FORMÁCIÓCSOPORT (ÓPZ1)
Az Ófalui Formációcsoport képződményei a Mecsekalja-övben bukkannak elő, amely a tárgyalt területen kb. 1,0 km
széles, közelítően ÉK–DNy-i csapású, 50° körüli ÉNy-i dőlésű, tektonikus eredetű zónát alkot. E szerkezeti öv a Mecsek
hegység déli peremén mintegy 60 km hosszban követhető Szigetvár és Tolna közt. Csapása területünktől Pécsig ÉK– DNy-i,
innentől Ny-ra fokozatosan K–Ny-ivá válik. Az övben a legkülönfélébb eredetű metamorf kőzetek együtt jelennek meg erősen gyűrt, illetve milonitosodott szerkezeti jelleggel. E képződmények elsősorban a Mórágyi-rög ÉNy-i peremén, illetve néhány elszigetelt, kicsiny kibúvásban, Pécs városában tanulmányozhatók a felszínen. Területünkön a Mecsekalja-övet ÉNy-ról
alsó-jura üledékek (Vasasi Márga Formáció), DK-ről alsó-karbon intruzív kőzetek (Mórágyi Gránit Formáció) szegélyezik.
Az üveghutai kutatási munkálatokig érvényesnek (hivatalosnak) tekinthető litosztratigráfiai besorolások alapján (pl.
GYALOG 1996, CSÁSZÁR 1997, BÉRCZI, JÁMBOR 1998) a Mecsekalja szerkezeti övben két formáció különíthető el: az
Ófalui Fillit és az Ófalui Szerpentinit Formáció (6. táblázat). Az Ófalui Fillit Formációt a hivatalos besorolások egy szilur–devon üledékciklus, illetve az ehhez társuló vulkanizmus termékeinek tekintik, amelyet igen változatos kőzetegyüttes
jellemez. A Mecsekalja-övön belül csak egyetlen helyen (az Aranyos-völgyben) felszínre bukkanó Ófalui Szerpentinit
képvisel a fentiektől oly mértékben elütő kőzetet, hogy azt külön formációként különítették el.
Az Ófalui Fillit Formációt SZEDERKÉNYI (1998) így jellemzi: „Meredek helyzetű (64°–90° dőlésű), helyenként izoklinális
redőkbe gyűrt, néhány kőzettípustól eltekintve különböző mértékben nyírt, milonitosodott, igen változatos kőzetformáció,
amely É-ról D felé metagrauwacke – fillit – kristályos mészkő – fillit nagyobb léptékű tagozódást mutat. Bennük — ugyancsak É–D irányú sorrendben — metabazalt-, aktinolitpala-, bázisos és intermedier metatufa- és porfíroid-közbetelepülések,
Erdősmecskénél amfibolitpad, valamint a Goldgrund (Aranyos)-völgyben albitittelér mészszilikátos, illetve kordierit-szillimanitos kontaktja figyelhető meg. A formáció északi pereme Zsibrik és Ófalu között olvadási jelenségeket mutat.
A kovás fillitben szénült növényi szállítószövet-törmelék, a kristályos mészkőben devon korú Conodonta-töredékek
találhatók. A kovás fillitben talált szállítószövet xylotómiai jellegzetességei alapján az üledékképződés kora aligha lehetett idősebb a szilurnál.
Az Ófalui Fillit Formáció felépítésében, rétegtani és kőzettani jellegében nem hasonlít egyetlen ismert hazai metamorf formációhoz sem. Bizonyos részei legfeljebb a Szalatnaki Agyagpala Formációval mutatnak némi hasonlóságot.
Eme »idegen test« mivolta tektonikus helyzetével magyarázható. Bizonytalan vergenciájú takaróként került jelenlegi
helyzetébe, mint takaróroncs a felső-karbon üledékképződés előtt, amely a Mecsekalja-vonal első (paleozoos) megnyilvánulásaként meredek dőlésű ékszerkezetté alakult, és ott strike-slip tektonikai esemény során milonitosodott.”
BALLA et al. (2003b) ezzel szemben az egység eredetét illetően a következő megállapításra jutott: „SZEDERKÉNYI
(1977) nyomán kialakított véleményünk szerint a Mecsekalja-öv kitöltése egészében véve tektonikus eredetű, sokféle,
eredetileg minden bizonnyal különböző rétegtani egységekbe tartozó, valószínűleg különféle tektonikai egységekből
származó képződményből áll, de jelenleg földtani egységet — metamorfizált tektonikus megabreccsát — képez. Ezt a
képződményt Ófalui Formáció néven javasoljuk elkülöníteni.”
Térképezésünk eredményeképpen indokoltnak látjuk, hogy a Mecsekalja-övben feltárt kristályos képződményeket
egyetlen nagyobb litosztatigráfiai egységbe vonjuk össze, amelynek legfontosabb jellemzője, hogy a benne található kőzetek a tektonometamorf fejlődésük utolsó szakaszában már feltétlenül ennek az egyetlen nagyobb, önálló földtani egységnek a különböző részeit alkották. A térképezés során szerzett tapasztalataink és a begyűjtött kőzetminták vékonycsiszolatos vizsgálatának eredményei alapján a Mecsekalja-övben feltárt metamorfitok kiindulási kőzetei (protolitjai) —
az intenzív és többfázisú képlékeny deformáció ellenére is — megbízhatóan rekonstruálhatók az esetek nagy többségében, ami egyben kézenfekvő lehetőséget kínál a formáció belső tagolására is. Ennek figyelembevételével az Ófalui Formációcsoportot az alábbi főbb, formáció rangú egységekre tagoltuk:
— Studervölgyi Gneisz Formáció,
— Kövespataki Kvarcfillit Formáció,
— Juhhodályvölgyi Mészkő Formáció,
— Aranyosvölgyi Szerpentinit Formáció,
— Erdősmecskei Amfibolit Formáció.
A felosztásból jól látszik, hogy a formációcsoportot kőzettanilag erősen különböző képződmények építik fel, amelyek eredeti képződési környezetüket tekintve nyilvánvalóan nem alkothattak egyetlen, genetikai szempontból összetartozó egységet.
Az Ófalui Formációcsoport egyes formációit felépítő kőzetek képződési korát — amennyiben ilyen jellegű információ rendelkezésre áll — a formációk részletes ismertetésénél tárgyaljuk. A formációcsoport egészére oly jellemző intenzív milonitosodás (képlékeny nyírás) koráról eddig két munka közölt jó összhangban lévő adatokat:
(1) LELKES-FELVÁRI et al. (2000) a felvételi terület É-i részén (Zsibriktől D-re) található Mőcsény Mő–I jelű fúrásból
származó, ultramilonitos gránát-muszkovit-biotitgneiszen végzett kormeghatározást 40Ar/39Ar módszerrel teljes kőzeten,
illetve biotitdús finom frakciókon (1 minta, 3 frakció). Eredményei alapján a magas hőmérsékletű zöldpalafáciesben (kb.
450 °C és 6 kbar) végbement milonitosodás korát a 270–303 millió éves intervallumba helyezték.
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(2) TÜSKE (2001) az Aranyos (Goldgrund)-völgy északi részén található két feltárásból (976. és 978. sz. feltárás) vizsgált — ugyancsak 40Ar/39Ar módszerrel — biotit- és muszkovitszeparátumokat, amelyek milonitos biotitgneisz-mintákból származtak (4 minta, 3 biotit- és 1 muszkovitszeparátum). A kapott korok alapján a képlékeny nyírás 294 és 307 M
év között ment végbe.
Felvételünk a Mecsekalja-öv középső szakaszát érintette, amely az Aranyos-völgy, Zsibrik és a Köves-patak között
található. Az egyes kőzettípusok térképi elterjedési (mennyiségi) sajátosságait figyelembe véve az Ófalui Formációcsoport e területen két fő összletre osztható:
— „mátrixalkotó” összlet,
— a „mátrixban” önálló testeket alkotó összlet.
E felosztás szerint az első összletbe a Studervölgyi Gneisz és a Kövespataki Kvarcfillit Formáció, míg a másodikba
a Juhhodályvölgyi Mészkő, az Aranyosvölgyi Szerpentinit és az Erdősmecskei Amfibolit Formáció tartozik.
A feltárások döntő részét a „mátrixalkotó összlet” többnyire intenzíven milonitosodott metamorfitjai alkotják, amelyek magukban foglalják a feltárás vagy térképi léptékű, jellemzően lencseszerűen elnyúlt, illetve szétszakadozó, önálló
testeket (budinokat1) alkotó, rendszerint éles kontaktusokkal rendelkező (a második összletbe tartozó) kőzeteket. A
„mátrixalkotó összlet” javarészt gneiszeket (földpát-, kvarc-, biotit-, muszkovittartalmú kőzeteket) foglal magában, amelyek a Mecsekalja-övben bármely más kőzet szomszédságában előbukkanhatnak. A fenti felosztás az általánosan rossz
feltártság miatt azonban rendelkezik több-kevesebb bizonytalansággal, és csupán a felvételi területre összességében
jellemző eloszlási trendeket tükrözi. Ebből adódóan esetünkben a „mátrix” kifejezés sem hordoz semmiféle genetikai
jelentést, pusztán az egyes főbb kőzetcsoportok mennyiségi viszonyait teszi szemléletesebbé.
A prekainozoos fedetlen földtani térképen (2. melléklet) az Ófalui Formációcsoport kőzeteit formációnként ábrázoltuk. A Studervölgyi Gneisz Formáción belül elkülönített Goldgrundpusztai Fillonit Tagozatot azonban indokoltnak
láttuk önállóan ábrázolni.
Studervölgyi Gneisz Formáció (sPz1) — gn
A formáció az alábbi kőzetcsoportokból áll: biotitos gneisz (bgn), sávos gneisz (sgn), szemes gneisz (pgn) és fehér
gneisz (fgn).
A térképezési területen a Studervölgyi Gneisz Formációba sorolt képződmények a Mecsekalja-öv leggyakoribb
kőzetei, mintegy a befogadó „mátrixát” alkotva más metamorf képződményeknek. Az e formációba tartozó kőzetek talán
legjellemzőbb közös tulajdonsága, hogy intenzív nyírásos deformáció eredményeként gyakran milonitosodtak, és nem
ritkák az ultramilonitos szerkezetű, a terepen a különböző fillitekkel könnyen összetéveszthető kőzettípusok sem. A sávos
kőzettípusoknál gyakran jól megfigyelhető az erős, helyenként polifázisos gyüredezettség is.
Bár a Studervölgyi Gneiszbe sorolt kőzetek ásványos összetétele meglehetősen állandó (földpát, kvarc, biotit, muszkovit, ±amfibol, ±klorit — KIRÁLY 2005), a feltárásokban mégis igen változatos megjelenésű kőzetek fordulnak elő. A
terepi jellegzetességek alapján a következő kőzettípusok különíthetők el: biotitos gneisz, sávos gneisz, szemes gneisz,
illetve alárendelten fehér gneisz. A Studervölgyi Gneisz kőzeteire általában véve jellemző a muszkovit nagyarányú megjelenése, ami fontos különbséget jelent a Mórágyi Gránithoz képest. A kőzetek döntő többségének esetében magmás protolit valószínű, tehát ortogneiszekről van szó (KIRÁLY 2005).
A Studervölgyi Gneisz képződési koráról jelenleg semmiféle adat nem áll rendelkezésre. A változatos megjelenés
alapján nem zárható ki, hogy e formáció kőzetei többféle, esetleg eltérő képződési korú protolitból keletkeztek.
A korábbi munkákban az általunk e formációba sorolt kőzetek meglehetősen változatos kőzetminősítést kaptak:
JANTSKY (1979) szerint az ide tartozó képződmények „réteges migmatitok”, jóllehet egyes kőzettípusok szemes gneiszre
erősen emlékeztető megjelenését ő is megemlíti. Más szerzők a formáció kőzeteit bázisos-neutrális vulkáni működés
metamorfizálódott láva és tufakőzeteinek, illetve kapcsolódó vulkanoszedimentjeinek (metagrauwacke) tekintették (pl.
GHANEM, RAVASZ-BARANYAI 1969, GHONEIM, SZEDERKÉNYI 1977, SZEDERKÉNYI 1977, 1987c, d). A legújabb kutatási
eredmények (M. TÓTH et al. 2005) szerint azonban e kőzetek gránit vagy (az Ófalui Formációcsoport metamorfózisa előtti) ortogneisz eredete valószínű. Ez utóbbi megállapítás teljesen egybecseng a térképezés során szerzett terepi tapasztalatainkkal, valamint a begyűjtött nagyszámú minta vékonycsiszolatos elemzéséből adódó eredményekkel (KIRÁLY 2005).
A fentiekből egyenesen következik, hogy az általunk elkülönített Studervölgyi Gneisz Formáció, illetve ebből
adódóan a korábbi Ófalu Fillit Formáció mostanáig érvényes földtani értelmezése (kora-paleozoos üledékképződés hozzá
társuló neutrális-bázisos vulkáni működéssel, l. pl. FÜLÖP 1994) revízióra szorul, hiszen a vizsgálatok szerint döntően
ortogneiszeket magába foglaló Studervölgyi Gneisz Formációba eddig üledékes eredetű képződményeket (metagrauwacke) is beleértettek. További különbséget jelent, hogy véleményünk szerint e kőzetek döntően mélységi magmás
1
A „budin” kifejezés alatt itt és a továbbiakban — a definíciótól (l. pl. RAMSAY, HUBER 1987) némileg eltérően — olyan testet értünk, amely a
környezetéhez képest ridegebb volt, s eredeti geometriájától és méretétől függetlenül a képlékeny szerkezetalakulás során erős megnyúláson ment
keresztül, aminek következtében a nálánál lényegesen inkompetensebb mátrixban megnyúlt, illetve darabokra szakadozott. E használat bevett gyakorlatnak számít a mikroszerkezeti irodalomban (l. „microboudinage”, PASSCHIER, TROUW 1996, 149–151. old.).
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kőzetekből (vagy esetleg ezekből korábban kialakult ortogneiszekből — M. TÓTH et al. 2005) származnak, s nem vulkáni
kiömlési kőzetek átalakulásával képződtek. Végül pedig a Studervölgyi Gneisz Formáció kőzeteit összevontan egy
genetikai egységként (Ófalu Fillit Formáció) kezelték a többi, üledékes eredetű kőzettel (kvarcfillit és kristályos mészkő),
holott ezek eredetileg nagy valószínűséggel nem egy helyen (és időben) képződtek. Joggal tételezhetjük fel, hogy a
korábban definiált formációból legfeljebb csak a térben is összekapcsolódó és biztosan üledékes eredetű kőzetek (kvarcfillit és kristályos mészkő) alkothattak egy üledékes szekvenciát, azonban a formáció rendkívül intenzíven tektonizált jellegéből következően ez is bizonytalan, s további megerősítést igényel.
Itt jegyezzük meg továbbá, hogy a korábbi Ófalui Fillit Formáció földtani modellje (szilur–devon üledékképződés
egykorú neutrális-bázisos vulkáni működéssel) annyiban támasztható alá, hogy a fillites kőzetcsoport (Kövespataki
Kvarcfillit Formáció) uralkodóan kvarcból, illetve csillámokból felépülő kőzetlemezei között vékonycsiszolatban néhol
észlelhető egy-egy vékony (mm-es vastagságú), földpátdús betelepülés is. Ez, valamint a Kövespataki Kvarcfillithez
kapcsolódó kisvastagságú amfibolit-közbetelepülések (Erdősmecskei Amfibolit Formáció) ténylegesen utalhatnak az
üledékképződéssel egyidejű vulkáni működésre. A fillitekben észlelt vékony földpátdús sávok közvetlen genetikai kapcsolata a Studervölgyi Gneisz kőzeteivel azonban nem igazolható.
A térképezett területen a Mecsekalja-öv É-i részét majdnem kizárólag a Studervölgyi Gneisz Formáció kőzetei építik
fel (vö. JANTSKY 1979), de jelentékeny mennyiségben fordulnak elő az öv középső és déli részén is. A formáció egyes kőzettípusainak előfordulásaiban rendszerességet nem, illetve csak meglehetősen ritkán sikerült kinyomozni a térképezés
során (l. alább). A felvételi területen a Studervölgyi Gneisz Formáció kőzeteit a Bátaapáti Ba–II és a Mőcsény Mő–I jelű
térképező fúrás harántolta. A régebben mélyült (kőszénkutató) fúrások közül a Cikó C–3 a fúrásleírás szerint metaspilitből és metabazaltból álló képződményeket harántolt a mezozos képződmények alatt, amelyek feltehetőleg a Studervölgyi
Gneiszbe tartoznak, akárcsak a közeli Cikó C–2 fúrás által harántolt metamorfitok.
A továbbiakban a terepi megjelenés alapján elkülönített alábbi kőzettípusokat ismertetjük részletesen:
— biotitos gneisz,
— sávos gneisz,
— szemes gneisz,
— fehér gneisz,
— fillonit (földpát-kvarc-muszkovitpala, Goldgrundpusztai Fillonit Tagozat).
E csoportosítás első három tagja vékonycsiszolatokban részben szemes gneisznek, részben finomszemcsés gneisznek
bizonyult, a kettő csoportonként eltérő arányával. Az utolsó két tag közül a fehér gneisz több-kevesebb biztonsággal, míg
a fillonit a vékonycsiszolatok tanúsága szerint határozottan elkülönült a többitől.
Biotitos gneisz. Megjelenése. A biotitos gneisz a többinél élénkebb zöld színével, tömeges, homokkőszerű megjelenésével különül el a térképezett területen található többi gneisztől. A homokkőszerű megjelenés elsősorban az erősen
mállott előfordulásokra jellemző. A terepen eredetileg kloritos gneiszként vagy kloritos milonitként besorolt kőzetek
mikroszkópi vizsgálata során kiderült, hogy a zöld szín többnyire nem klorittól, hanem a színesásványok döntő részét
adó, finomszemcsés biotittól származik (KIRÁLY 2005).
A biotitos gneisz javarészt finom-, ritkábban középszemcsés kőzet. Többnyire jól palásodott, elválási síkjai gumósakcsomósak, ami a kőzetben található porfíroklasztoknak köszönhető (I. tábla, 1. kép).
E kőzettípus helyenként egymással ritmikusan váltakozó, 3-4 mm vastag sávokból épül fel, ez azonban nem változtat a kőzet élénkzöld színén és homokkőszerű megjelenésén. A sávok egyik fajtája szürkészöld színű, benne földpát-porfíroklasztok ismerhetők fel. E sávok milonitos szerkezetet tükröznek. A sávok másik típusa szürke, és kvarcból, földpátból, valamint biotitból (±kloritból) áll, amely néhol apró, 1–10%-nyi rózsaszínű földpát-porfíroklasztokat
is tartalmazhat (pl. 1075. sz. feltárás az Aranyos-völgy bal oldali mellékvölgyében). A porfíroklasztok gyakran jól
kerekítettek, és bár a vékonycsiszolatos vizsgálatok tanúsága szerint földpát anyagúak, mégis igen gyakran kvarcszerű
megjelenésűek.
Elvétve előfordul, hogy ez a zöldesszürke színű kőzet vékony sávokban zsíros tapintású (pl. 984. sz. feltárás az
Aranyos-völgy jobb oldali mellékvölgyében), ezért terepen eredetileg talkpalaként írtuk le. Ugyanakkor a vékonycsiszolatos elemzések a Mecsekalja-öv egyetlen kőzetében sem mutatták ki talk jelenlétét (KIRÁLY 2005), így a zsíros tapintás
valószínűleg az egyes kőzettípusokben igen jelentős mennyiségben megjelenő fehércsillámhoz köthető.
A biotitos gneisz gyakran tartalmaz jól fejlett nyírásjelzőket (pl. csillámhal, szigmaklaszt — I. tábla 2. kép —, aszimmetrikus geometriájú kloritcsík).
A biotitos gneisz fénymikroszkópos vizsgálatok (ásványtani, szöveti és szerkezeti jellemzők) alapján részben a szemes gneisz, részben a finomszemcsés gneisz kategóriába sorolható (KIRÁLY 2005). Az ide tartozó kőzetek ásványtani
összetételét földpát, kvarc, továbbá erősen változó részarányú biotit, muszkovit és klorit határozza meg. A földpátok közt
plagioklász és mikroklin egyaránt előfordul, az előbbi túlsúlyával. A földpátok és a kvarc együttes részaránya többnyire
meghaladja a 60%-ot. A muszkovit és a klorit számos esetben bizonyíthatóan biotitból képződik, tehát az eredeti kőzetek
biotitban mindenképp dúsabbak voltak a jelenlegieknél. A mállás során képződött leggyakoribb másodlagos ásvány a
szericit, a limonit és az agyagásványok.
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Elterjedése. A biotitos gneisz viszonylag elterjedt kőzet, főként a Mecsekalja-öv É-i részén gyakori, de máshol is
előbukkan az övben. A térképezett, viszonylag kis területen belüli elterjedésében rendszerességet nem sikerült kimutatnunk.
Sávos gneisz. Megjelenése. A sávos gneisz, mint terepi elnevezése is mutatja, sávos, dobostortaszerű megjelenésű,
főleg ebben különbözik a biotitos gneisztől. Az ide tartozó kőzetekben világos zöldesszürke, földpátdús és sötét zöldesszürke, biotitdús sávok váltakoznak egymással, általában 1–5 mm-es ritmusban (I. tábla, 3. kép); pl. az 599. sz. feltárás
a Studer-völgyben, valamint a 600. és 605. sz. tőle keletre, a Rák-patak völgyében. A sávok néhol több centiméteres
vastagságúak is lehetnek. Helyenként rózsaszínű, uralkodóan földpátból és kvarcból álló, aplitra emlékeztető, vékony
sávok is megjelennek. E gneisztípus felel meg leginkább a JANTSKY (1979) által „réteges migmatitként” leírt kőzetnek,
amelynek erősen leromlott állapotú alapszelvény-feltárása (SZEDERKÉNYI 1987d) a Studer-völgy torkolatának közelében,
a K-i völgyoldalban (599. sz. feltárás) található.
A sávos gneisz jellemzően finomszemcsés kőzet, és a biotitos gneisztől eltérően javarészt szembeötlően jól fejlett palásságot mutat. Legtöbbször milonitos szerkezetű, a finomszemcsés mátrixban változó részarányú porfíroklaszttal. A
kőzet sávos felépítéséből következően az elszenvedett gyűrődés sokszor jól látható (pl. az 595. és 599. sz. feltárás a
Studer-völgyben. valamint az 511. és 616. sz. a Juhhodály-völgyben). A redők gyakran aszimmetrikusak, így a tektonikai
szállítási irány meghatározására is alkalmasak (pl. 730. sz. feltárás a Studer- és a Juhhodály-völgy közötti névtelen völgyben). E gyűrt, sávos kőzetek némileg emlékeztetnek ugyan a ptigmatikus szövetű migmatitokra, de a sávok vastagsága a
sávossággal párhuzamosan viszonylag állandó, és a többnyire apró porfíros elegyrészek (földpát) a kőzetben egyértelműen porfíroklasztokat (az eredeti kőzetből származó, deformált szemcséket) és nem porfíroblasztokat (a metamorfózis során képződő új ásványt) alkotnak. A porfíroklasztok néhol m-es, ritmikusan váltakozó sávokban feldúsulnak (pl.
844. sz. feltárás, az Aranyos-völgy bal oldalán). Ezek a porfíroklasztokban dús sávok azonban ugyanúgy sávos felépítésűek, mint a sávos gneisz többi kőzete.
A porfíroklasztok gyakran mutatnak szigmaklaszt-, ritkábban deltaklaszt-geometriát, így számos esetben alkalmasak
a képlékeny nyírás irányának meghatározására (pl. 981. és 855. sz. feltárás az Aranyos-völgy jobb oldalán, valamint 616.
sz. a Juhhodály-völgyben). A terepi megfigyelések szerint az említett nyírásirányjelzők részint DK-i vergenciájú feltolódásról (a megnyúlási vonalasság a palásság dőlésétől nem vagy csak kevéssé tér el), részint pedig ÉK-i jobbos elmozdulásról tanúskodnak (a megnyúlási vonalasság a palásság csapásirányával egyezik vagy attól csak kevéssé tér el), bár
ritkábban más irányú nyírás is előfordul.
A kőzet ásványos összetétele a sávosságnak megfelelően változik: a világos zöldesszürke, ridegebb kőzetlemezek
felépítésében főként földpát és kvarc, továbbá kevesebb csillám vesz részt, a sötét zöldesszürke kőzetlemezek pedig
inkább kvarcból, biotitból, finomszemű muszkovitból és kloritból állnak. A földpát-porfíroklasztok zömmel a biotitdús
kőzetlemezekben találhatók, de legalábbis ezekben jobban láthatók. A vékonycsiszolatos megfigyelések szerint e terepi
gneisztípus mintái részben a szemesgneisz, részben a finomszemcsés gneisz kategóriába esnek (KIRÁLY 2005).
Elterjedése. A sávos gneisz mindenekelőtt a Mecsekalja-öv É-i részén gyakori, legjellemzőbb előfordulásai főként az
Aranyos-völgy és a Studer-völgy É-i részén találhatók. Feltételezhető, hogy itt összefüggő nagyobb testet alkot. Máshol
kevésbé jellemző.
Szemes gneisz. Megjelenése. A szemes gneisz egyik legfőbb terepi megkülönböztető bélyege, hogy meglehetősen
nagy mennyiségben tartalmaz nagyméretű (cm-es nagyságrendű) földpát-porfíroklasztokat (I. tábla, 4. kép). Főleg ebben
— és a sávosság hiányában vagy alárendelt szerepében — különbözik a biotitos és a sávos gneisztől. Színe általában
zöldesszürke vagy sötétbarna. Szemcsemérete erősen változó, de mindenképp a legdurvább szemű gneiszféleség. A kőzetmátrix szemcsemérete a finomszemcséstől a középszemcsésig változhat. Előfordul, hogy a mátrix igen finomszemű,
és a nagyítóval felismerhető ásványok (pl. 971. sz. feltárás az Aranyos-völgy bal oldali mellékvölgyében) csupán 30%-ot
tesznek ki, ami a milonitosodás mértékével függ össze. A nagyméretű porfíroklasztokat kizárólag földpátok alkotják,
amelyek színe általában rózsaszín, de előfordul fehér, sárga és szürke változat is (pl. 632. sz. feltárás a Köves-patak völgye jobb oldalán és 971. sz. az Aranyos-völgy bal oldali mellékvölgyében). A porfíroklasztok részaránya igen változó:
pár %-tól akár 40%-ig is terjedhet.
A szemes gneiszek palás szerkezete többnyire jól felismerhető. A változó mértékben milonitosodott kőzetekben a
földpát-porfíroklasztok gyakran mutatnak szigmaklaszt-geometriát, s jellemzőek a szin- vagy antitetikusan szétnyírt porfíroklasztok is, amelyek több feltárásban is jó tektonikai szállítási irányjelzőknek bizonyultak (pl. 966. sz. feltárás az
Aranyos-völgy bal oldalán, 971. sz. az Aranyos-völgy bal oldali mellékvölgyében és 733. sz. a Studer- és a Juhhodályvölgy közötti névtelen völgyben).
A szemes gneiszben néha sávos felépítés figyelhető meg, az ilyen kőzet átmenetet képez a sávos gneisz felé.
A terepen szemes gneiszként leírt kőzetek — egy-két kivételtől eltekintve — a vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján
is szemes gneisznek minősültek (KIRÁLY 2005). Az ásványos összetétel erős mennyiségi ingadozásokat mutat e csoportban: földpát (plagioklász+mikroklin) 15–70%, kvarc 2–35%, biotit 0–50%, muszkovit 0–53%, klorit 0–50%. Ritkábban
amfibol (0–25%) is előfordul. A muszkovit és a klorit is jelentős részben feltehetően biotit után képződött. Akcesszóriaként titanit (vagy utána képződött leukoxén), többféle opakásvány, apatit és cirkon jelenik meg, főként az opakásványok gyakoriak. Epidot és klinozoizit csak két mintában (1082. sz. feltárás az Aranyos-völgyben) van jelen számot51

tevő mennyiségben (4%). A mállás során képződött másodlagos ásványok közt leggyakoribbak az agyagásványok és a
limonit. Az utólagos karbonátosodás csak ritkán számottevő. A kőzetek szövete általában lepido-granoblasztos. A kőzetszerkezet a milonitosodás mértékének megfelelően a protomilonitostól az ultramilonitosig változhat.
A szemes gneisz elnevezés tehát igen heterogén kőzetcsoportot takar, amelynek változékonysága az egyes ásványos
összetevők nagyfokú mennyiségi ingadozásában tükröződik.
Néhány ide sorolt kőzet megjelenése erősen emlékeztet a Mórágyi Gránit típusos porfíros monzogránitjára (pl. 1079.
sz. feltárás az Aranyos-völgyben — I. tábla, 4. kép). A párhuzamosítást látszólag alátámasztja, hogy a vékonycsiszolatos
megfigyelések szerint a megakristály mérettartományba eső, rózsaszínű földpát-porfíroklasztok mikroklinok (852., 978.
és 1082. sz. feltárás az Aranyos-völgyben, 379. sz. a Zsibrik Zs–1 fúráshoz lefutó völgyben, 611. és 733. sz. a Studer- és a
a Juhhodály-völgy közötti névtelen völgyben). A szemes gneiszek és a Mórágyi Gránit porfíros monzogránitjának
jellemző ásványos összetételében — a muszkovit megjelenésétől eltekintve — nem mutathatók ki igazán szignifikáns
eltérések (7. táblázat). Mivel a szemes gneiszekben a kőzetalkotó mennyiségű muszkovit jelentős részben biotit rovására
képződik a metamorfózis során (KIRÁLY 2005), önmagában e csillám megjelenése sem tekinthető az eltérő eredet
egyértelmű bizonyítékának, hiszen a Mórágyi Gránit Formációban összességében a metamorf hatás lényegesen gyengébb,
mint az Ófalui Formációcsoport esetében. Ugyanakkor a viszonylag nagyméretű (0,5–4 mm), többnyire erősen deformált
(ún. „csillámhalakat” alkotó) muszkovit-porfíroklasztokat tartalmazó gneiszek esetében feltételezhető, hogy ezekben a
nagyméretű muszkovit ténylegesen eredeti ásvány, tehát e kőzetek protolitja nagy valószínűséggel nem a Mórágyi Gránit.
Más szöveti-ásványtani bélyegek (egyes járulékos ásványok jelenléte-hiánya, illetve mennyisége) szintén nem támasztják
alá a szemes gneiszek porfíros monzogránitból történő származtatását (KIRÁLY 2005). Számos esetben már a terepi megjelenés (nagyméretű, rózsaszínű földpát-porfíroklasztok hiánya, viszonylag finom szemcseméret) alapján is nyilvánvaló,
hogy a szemes gneiszek döntő részének protolitja nem lehet a Mórágyi Gránit Formáció porfíros monzogránitja.
Elterjedése. A szemes gneisz a Mecsekalja-öv térképezett területén igen elterjedt kőzet, a Studervölgyi Gneisz
Formáció leggyakoribb képződményének tekinthető. Főként az öv É-i és középső részén gyakori, de az előfordulásában
rendszerességet nem sikerült megállapítanunk.
Fehér gneisz. Megjelenése. A terepen a kőzet jellegzetes, fehér mállási színével tűnik ki, a mállott kőzet jellemzően
leveles elválású. Üdén viszont kagylós törésű, csontszerű, és tömbös elválása van. A fehér gneisz világos zöldesszürke–
szürke színű, finomszemcsés és többnyire kitűnően palás kőzet. Előfordulásaiban a palásság felszínén többnyire markáns
vonalasság észlelhető. Kézi nagyító alatt előtűnik finomsávos szerkezete is, amelyben 1-2 mm-es vastagságú, színükben
és összetételükben is különböző sávok váltogatják egymást. Az egyik sáv szürke, zöldesszürke színű, és kvarc-fehércsillámos összetételű, míg a másik világosszürke színű, ennek fő kőzetalkotói a kvarc és a földpát. E kőzetlemezek párhuzamosan helyezkednek el a palássággal. A fehér gneiszben is találhatók porfíroklasztok, amelyeket 2-3 mm-es, gyakran
szigmaklasztokat formáló, világosszürke földpátok alkotnak. A palásság egyes előfordulásokban gyüredezett, és kloritcsíkokat is tartalmaz (I. tábla, 5. kép).
A vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a terepen fehér gneiszként besorolt kőzetek finomszemű, leukokrata
gneisznek minősültek (KIRÁLY 2005). Ezekben a kvarc és földpát részaránya igen nagy. A kőzetszövet lepidoblasztos–
granoblasztos. E kőzettípus kézipéldány- és mikroszkópos vizsgálati léptékben is viszonylag jelentős eltéréseket mutat a
többi gneisztípustól.
Elterjedése. A fehér gneisz meglehetősen ritka kőzet a Studervölgyi Gneisz Formáció képződményei között. Legjellemzőbb feltárásai az Aranyos-völgyben találhatók, ahol többnyire valamilyen üledékes eredetű kőzet (agyagpala, kvarcfillit, kristályos mészkő) közelében bukkan elő (pl. 981. és 961 sz. feltárás a jobb és bal oldali mellékvölgyben), bár előfordulásaiban rendszeresség nem ismerhető fel. A fehér gneisz előfordulási és kőzettani sajátosságai alapján elképzelhető, hogy e kőzettípus a többit gneisztől eltérő protolitból (savanyú vulkanitból?) származik.
7. táblázat. A szemes gneisz (Studervölgyi Gneisz) és a porfíros monzogránit (Mórágyi Gránit Formáció) ásványos összetétele

* A kétféle földpát mennyiségi meghatározása a szemesgneisz-csiszolatok kb.
harmadában (10 db) volt lehetséges.
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Goldgrundpusztai Fillonit Tagozat (sgPz1) — sg
A formáción belül elkülönítjük a
Goldgrundpusztai Fillonit Tagozatot (földpátkvarc-muszkovitpala), amelynek csillámpalára
emlékeztető terepi megjelenése oly mértékben
eltér a formáció többi kőzetétől, hogy indokoltnak látjuk önálló, tagozat rangú elkülönítését a
formáción belül. Az elkülönítést indokolttá
teszi továbbá e kőzettípus (viszonylag) jó terepi
követhetősége és ebből következő térképi ábrázolhatósága.
Megjelenése. A földpát-kvarc-muszkovitpala (fillonit1), fehér vagy zöldesszürke színű,
puha, kitűnően palás kőzet. A terepen jól felis-

merhető csillámpalaszerű megjelenése és a palássági síkjain felcsillanó, viszonylag nagyméretű (pár mm-es) muszkovitok alapján (I. tábla, 6. kép). Alacsony kompetenciája révén nagyon gyengén feltárt, többnyire csak törmelékben jelenik
meg. Fő kőzetalkotója a kvarc, a földpát és a muszkovit, így hasonlóságot mutat egyes csillámgazdag kvarcfillitekhez. A
palásságra merőleges felületeken jól megfigyelhető a kvarcban és földpátban dús, illetve a filloszilikát-dús, milliméteres
rétegek váltakozása. A földpát-kvarc-muszkovitpala (fillonit) gyakran tartalmaz földpát-porfíroklasztokat, amelyek
általában a ridegebb (kvarcban dúsabb) kőzetlemezekben találhatók. A gyakran szigmaklaszt-geometriát mutató földpátok a kőzet 5-10%-át képezik, méretük 3-5 mm körüli (pl. 727. sz. feltárás a Studer-völgyben).
A jelentős földpáttartalom alapján a fillonit anyakőzetének valamely korábban említett gneiszféleséget tekinthetjük (szomszédságában általában sávos gneisz található), melyből a metamorfózis retrográd szakaszában szélsőségesen erős nyírás (és az ehhez társuló fluidummozgás) hatására alakult ki (vö. JANTSKY 1979). Ebből következően
e képződmény protolitja nem képvisel külön kőzetet, s alapvetően ez indokolja a kőzet Studervölgyi Gneisz Formációba történő sorolását.
Elterjedése. A fillonit a kutatási területen kifejezetten ritka kőzettípus. Valószínűleg keskeny, igen intenzíven nyírt
zónákat alkot a gneiszekben. Mint említettük, környezetéhez viszonyítva meglehetősen puha képződmény, így szálfeltárása ritka, ugyanakkor törmeléke jól követhető. Ennek alapján különösen jellemzőnek tekinthető a Mecsekalja-öv É-i
peremén a kristályos és az alsó-jura képződmények határának közvetlen közelében (vö. JANTSKY 1979). Ritkán előfordul
az öv D-i peremén is (pl. 1248. sz. feltárás az Aranyos-völgyben).
Kövespataki Kvarcfillit Formáció (kPz1) — ph
A Kövespataki Kvarcfillit Formáció képezi a Mecsekalja-öv „mátrixalkotó” képződményeinek másik összletét. Az
ide sorolt kőzetek közös jellemzője, hogy sziliciklasztos törmelékes üledékekből képződtek a variszkuszi metamorfózis
során. Az üledékképződés — a kevés rendelkezésre álló adat alapján (l. később) — az ópalezoikumra (szilurra vagy az
utánra) tehető. A terepi megjelenés alapján a formációban az alábbi kőzettípusokat különítettük el:
— kvarcfillit, fillit (qph),
— finomszemű, kvarcszegény fillit (fph).
Kvarcfillit, fillit. Megjelenése. A kvarcfillit kemény, általában jól palás, nagy kvarctartalmú, finomszemcsés kőzet.
Színe legtöbbször szürke, zöldesszürke. A kvarcfillitet elsősorban kvarc, csillámok (muszkovit, biotit) és klorit építi fel.
Ezen ásványok egymáshoz viszonyított mennyisége viszonylag széles határok között változhat, ezért terepen a kvarctartalom függvényében az eróziónak jobban ellenálló, viszonylag jól feltárt részek (II. tábla, 1. kép) váltakoznak puhább,
mállékonyabb szakaszokkal. A fentiekből adódóan a kvarcfillit gyakoribb a kibúvásokban, mint a kevésbé kompetens,
nagy filloszilikát-tartalmú és viszonylag alacsonyabb kvarctartalmú fillitek.
A kvarcfillit palássági felszínén fényesszürke, selymes tapintású, finomszemű, fehér csillám, zöldesszürke foltokban
pedig klorit figyelhető meg. A palásságra merőleges felületeken gyakran figyelhető meg a kvarc-, illetve filloszilikátdús
rétegek milliméteres léptékű váltakozása. A kvarcfillit helyenként kvarclencséket és elvétve földpát-porfíroklasztokat is
tartalmaz. Az utóbbiak mennyisége nem haladja meg az 1%-ot. A viszonylag kvarcdús kőzettípusok mellett csillámdús
és kloritfoltos fillitek is előfordulnak a feltárásokban (pl. 511. sz. feltárás a Juhhodály-völgyben és 1301. sz. feltárás az
Aranyos-völgy nagy, bal oldali mellékágában).
A kvarcfillitben gyakran fordulnak elő cm-dm-es nagyságú kvarcbudinok (pl. 1183. sz. feltárás az Aranyos-völgy jobb
oldali mellékágában, 1244. sz. a bal oldali mellékágban, 1161. sz. a bal oldalon, valamint 450. sz. feltárás a Köves-patak
völgyében — II. tábla, 2. kép), kristályos mészkő-budinok, elnyírt redőmagok (pl. 1307. sz. az Aranyos-völgy, nagy bal
oldali mellékág jobb oldali mellékágában, 1163. sz. az Aranyos-völgy, bal oldalán és 737. sz. a Studer- és a Juhhodályvölgy közötti névtelen völgyben), fehérgneisz-betelepülések (pl. 721. sz. feltárás a Studer-völgyben), illetve egy helyen
szerpentinittest is (1170. és 1173. sz. feltárás az Aranyos-völgy jobb oldalán). A gneiszekhez hasonlóan a kvarcfillit is
tartalmaz helyenként nyírásjelző szerkezeteket: ilyenek az aszimmetrikus budinok, elnyírt, aszimmetrikus, izoklinális
redőmagok és szigmaklasztok. E bélyegek alapján pl. az 1301. sz. feltárásban (az Aranyos-völgy nagy bal oldali mellékágában) a tektonikai szállítás iránya DK-i vergenciájú feltolódásnak adódott a palásság mentén (az ÉNy-i tömb felfelé
történő elmozdulásával).
A fénymikroszkópos vizsgálatok alapján a Kövespataki Kvarcfillit Formáció leggyakoribb kőzeteinek (fillit, kvarcfillit) ásványtani összetételét kvarc (20–65%), muszkovit (6–60%), biotit (3–60%), továbbá kevés klorit (max. 15%) és
földpát (max. 10%) határozza meg (KIRÁLY 2005). Mint a számok is tükrözik, a felsorolt ásványos alkotók részaránya
igen tág határok közt változik. Figyelemreméltó, hogy a klorit részaránya — az 1247. sz. feltárás (Aranyos-völgy jobb
oldalán) kivételével — igen alacsony (<6%). A földpát jellemzően egyes sávokban dúsul fel, e sávokban helyenként igen
1
Fillonit alatt itt és a továbbiakban tektonikus nyírás hatására létrejött, kiválóan palásodott, milonitos szerkezetű, csillámdús kőzetet értünk, amelyben
a csillámok jelentős része a nyírás során képződött, földpát, illetve régebbbi csillámszemcsék rovására a metamorf fejlődés retrográd szakaszában
(MESCHEDE 1994).
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apró (0,1 mm-es) porfíroklasztokat alkot. A felsoroltak mellett opakásványok, illetve átalakulási termékként agyagásvány, limonit, ritkán karbonát fordul elő e kőzetcsoportban. A kiválóan fejlett palásság, illetve a gyűrt szerkezet mikroszkópban is jól megfigyelhető (II. tábla 3. kép).
Elterjedése. A kvarcfillit és fillit a térképezett területen főként a Mecsekalja-öv központi és déli részén gyakori. Legjellemzőbb előfordulása az Aranyos-völgy középső részén található, ahol kristályos mészkővel társulva viszonylag jelentős
vastagságban fordul elő. A felvételi területen e csoportba tartozó kőzeteket harántolt a Bátaapáti Ba–I, –III és –VII jelű
térképező fúrás. A területen régebben mélyült (kőszénkutató) fúrások közül a Zsibrik Zs–1 a fúrásleírás szerint zöld, kvarcitos fillitet harántolt, ugyanakkor JANTSKY (1979) a fúrás szelvényrajzán „réteges migmatitot” ábrázolt. Ennek kapcsán meg
kell jegyeznünk, hogy a fúrás helyzete alapján valóban lehetséges, hogy a kérdéses képződmény (jól palásodott, finomszemű, kloritosodott gneisz) inkább a Studervölgyi Gneisz Formációba tartozik, mintsem a Kövespataki Kvarcfillitbe.
Finomszemű, kvarcszegény fillit. Megjelenése. E csoportba a terepi megjelenés alapján metaaleurolitra, illetve agyagpalára emlékeztető kőzetek tartoznak, amelyek a Kövespataki Kvarcfillit Formáció csak elvétve kibukkanó kőzettípusait
képviselik. Az agyagpalára emlékeztető kőzetek igen finomszeműek, erősen palásak, sötétszürke vagy szürke színűek (viszonylag üdébb példányai közel feketék). Főképp filloszilikátokból épülnek fel, amelyek a palássági síkok felületén figyelhetők meg legjobban. A finomszemű filloszilikátok dominanciájából következően e kőzetek igen puhák, így szálfeltárásban
sokkal ritkábban fordulnak elő, mint az Ófalui Formációcsoport egyéb kőzetei. Bár a kézipéldányok alapján e kőzetek látszólag gyengébb metamorf hatást tükröznek, mint a Kövespataki Kvarcfillit Formáció többi képződménye, a mikroszkópos
vizsgálatok alapján (KIRÁLY 2005) e kőzetek is fillitnek minősíthetők (pl. 983. sz. feltárás az Aranyos-völgy jobb oldali mellékágában és 618. sz. a Juhhodály-völgyben), annak ellenére, hogy szemcseméretükben és csillámtartalmukban is kétségtelenül elkülönülnek a némileg durvább szemű, a terepen fillitnek meghatározott kőzetektől.
A 983. sz. feltárásban (Aranyos-völgy jobb oldali mellékágában É felől) feltárt sötétszürke, agyagpala jellegű kőzet
mészszemcséket tartalmaz, amelyek ősmaradványok mészvázára emlékeztetnek (II. tábla, 4. kép). E sötétszürke, alig
metamorfizáltnak tűnő kőzetből Kedves M. roncsolt spórákat és szállítószövet-töredékeket (KEDVES in: FÜLÖP 1994)
határozott meg, amelyek az eredeti kőzet szilur vagy annál fiatalabb korát jelzik.
Az agyagpalára emlékeztető, alacsony kompetenciájú kőzetek mellett azonban előfordulnak némileg durvább szemcseméretű, viszonylag kemény, barnásszürke, metaaleurolitra emlékeztető kőzetváltozatok is, amelyek átmenetet képeznek a kvarcfillitek felé. E kőzetekben gyakran vékony rétegzettség és erős redőzöttség figyelhető meg (II. tábla, 5. kép).
E kőzettípus főként nagyobb kvarctartalmában különbözik az agyagpala jellegű kőzetektől, egyébiránt azonban szintén
finomszemű, kvarcszegény fillitnek minősíthető.
Elterjedése. A Kövespataki Kvarcfillit Formációba tartozó finomszemű, kvarcszegény fillit elterjedése a Mecsekaljaöv térképezett területén összességében igen alárendelt. Elsősorban ott bukkan elő, ahol magasabb kompetenciájú mellékkőzet (pl. gneisz) megvédte az eróziótól. Törmeléke apró pikkelyeket alkot, rövid idő alatt földes állagúvá válik és teljesen elmállik. Legjellegzetesebb előbukkanásai az Aranyos-völgy É-i harmadában találhatók (983. sz. feltárás az
Aranyos-völgy jobb oldali mellékágában és 856. sz. a jobb oldalán), ahol két igen vékony sávban (pár métertől max.
néhány 10 m-ig) jelennek meg a Studervölgyi Gneisz Formáció kőzeteibe „ágyazva”. Ezen előfordulások — amelyek
JANTSKY (1979) térképén nincsenek feltüntetve — vékony, önálló üledékes képződménysávokat (lencséket?) képeznek az
Ófalui Formációcsoport É-i részén egyébként uralkodó gneiszekben. Így e finomszemű metapelitek térben (és részben
kőzetanyagukban is) határozottan elkülönülnek a völgy középső részén feltárt, lényegesen vastagabb, kvarcfillitet, fillitet
és kristályos mészkövet egyaránt tartalmazó, ugyancsak üledékes eredetű összlettől. A Juhhodály-völgy D-i részén
ugyanakkor e kőzetek kristályos mészkő közelében is megjelennek. Mindez a kőzettest korábbiakban feltételezettnél
(JANTSKY 1979) lényegesen bonyolultabb belső szerkezetére hívja fel a figyelmet.
Juhhodályvölgyi Mészkő Formáció (jPz1) — jm
Megjelenése. A térképezett területen található kristályos mészkő, illetve márvány barnásszürke-szürke színű, finomszemcsés, ritkán középszemcsés kőzet. Többnyire ekvigranuláris (cukor-) szövet jellemzi (pl. 1160. és 1085. sz. feltárás
az Aranyos-völgy bal és jobb oldalán, valamint 624. sz. a Juhhodály-völgyben). A kőzetek gyakran sávosak, de nem
mindig mutatnak palás szerkezetet (pl. 1305. sz. feltárás az Aranyos-völgy nagy bal oldali mellékágában). Előfordul
olyan sávosság is, amely a palássággal szöget zár be (pl. 1160. sz. feltárás az Aranyos-völgy bal oldalán). A nagyobb
mészkőtestek szegélyén a kőzetek a szegéllyel párhuzamosan néhol durvább szemcseméretű csillámot is tartalmaznak.
E lepidoblasztos szövetű kőzet (II. tábla, 6. kép) cipollino néven (l. pl. FÜLÖP 1994) került be a szakirodalomba (ilyen
kőzet ismert pl. a 624. sz. feltárásban a Juhhodály-völgyben, ahol előfordul pados elválású, mállásnak jól ellenálló,
kemény változata is). A kristályos mészkövet a kőzet fő tömegét alkotó karbonátok mellett fehér csillám és klorit építi
fel, főképp a lemezes elválású vagy palás változatokban.
A kőzettestek mérete deciméteres budinoktól több száz méteres testekig terjed. Bár a kristályosmészkő (márvány)előfordulásokat e munkában egy formációba soroltuk, a meglehetősen változatos kőzettani megjelenés alapján nem
zárható ki, hogy a formációnév egymástól különböző, talán korban és fáciesben is elkülönülő kőzeteket jelöl.
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A Juhhodály-völgy alapszelvényéből (helyét és részletes leírását l. SZEDERKÉNYI 1987c) gyűjtött mintákban Kovács
S. (szóbeli közlés) a devon mélyebb részébe tartozó Conodontákat határozott meg, amelyek intenzív átkristályosodást és
elváltozást (CAI [Conodont Alteration Index] = 6-7) mutattak. E tulajdonságok a zöldpalafácies nagyhőmérsékletű tartományában végbement metamorfózisra utalnak.
A vékonycsiszolatban is vizsgált két mintában (Aranyos-völgy, bal oldal, 1078. és Juhhodály-völgy, 624. sz. feltárás)
a kristályos mészkövet granoblasztos szövet jellemzi, a palásság erősen változó fejlettsége mellett (KIRÁLY 2005). A
kalcit (90–95%) mellett kevés, irányított elhelyezkedésű muszkovit (1–3%), kvarc (max. 1%), opakásványok (~3%) és
limonit jelenik meg, ez utóbbitól származik a kőzetek gyakori barnás színeződése.
Elterjedése. A Juhhodályvölgyi Mészkő Formáció igen változatos méretű, térképen kb. ÉK–DNy-i irányban megnyúlt
testeket (budinokat) alkot, javarészt a Kövespataki Kvarcfillit Formáció képződményeiben. A térképezett területen az Ófalui
Formációcsoport elterjedési területének középső részén a leggyakoribb, ahol általában kvarcfillittel együtt jelenik meg viszonylag jelentősebb vastagságban. Legjellemzőbb előfordulásai az Aranyos-völgy középső részén, illetve a Juhhodályvölgy D-i részén találhatók. Előfordulásaiban a térképezett területen rendszerességet nem sikerült kimutatnunk.
A felvételi területen kristályos mészkövet tárt fel az Ófalu Ó–5 jelű térképező fúrás, illetve kis vastagságban (kvarcfillittel váltakozva) a Bátaapáti Ba–I jelű fúrás is. Hangsúlyoznunk kell, hogy a kristályos mészkő nem alkot egyetlen,
egységes, összefüggő térképi sávot — mint azt JANTSKY (1979) térképe sugallja —, hanem más metamorfitokkal váltakozik. Ebből adódóan vastagsága is lényegesen kisebb a JANTSKY (1979) által feltüntetettnél.
A Juhhodályvölgyi Mészkő Formációhoz kapcsolódva feltétlenül említést érdemel még egy igen jellegzetes, mészszilikátos „keverékkőzet”, az ún. erlán. E sötétzöld vagy zöldesvörös, igen kemény, szívós, többnyire sávos-lencsés felépítésű kőzettípust az Aranyos-völgy középső részén DNy felé kiágazó, szűk oldalvölgy tárja fel több kibúvásban is. Az
erlánfeltárásokban észlelt palásság teljesen megegyezik a környező kőzetekével (fillit, kristályos mészkő). E — JANTSKY
(1979) által is említett („diopszidos-gránátos kristályos mészkőpadok”, l. ott, 63. old.) — kőzettípus ásványtanilag
átmenetet képez a kristályos mészkő és a fillit között. A részletes kőzettani vizsgálatok szerint az ide tartozó kőzeteket
karbonát, kvarc, földpát, klorit, gránát, zoizit-epidot, ±biotit, ±amfibol(?), titanit, apatit és opakásvány építi fel (DUNKL
et al. 1981). A sávos-lencsés kőzetszerkezetet a kvarc-földpát, a kalcit-epidot-zoizit, a gránát-zoizit, illetve a kvarc-kalcit
összetételű kőzetdomének váltakozása definiálja. A gránát szétszakított sávokban-lencsékben (budinokban) van jelen
(III. tábla, 1. kép), hasonlóan az epidothoz, melyeket kvarcban, mikroklinban, illetve kalcitban gazdag sávok választanak
el. Az erős sávozottságban gyüredezettség is megfigyelhető.
A földtani helyzet és az ásványtani összetétel alapján lehetséges, hogy a SZEDERKÉNYI (1987c) által a Juhhodály-völgyből — ugyancsak kristályos mészkőhöz kapcsolódóan — leírt és kontaktmetamorf eredetűnek minősített (a kontakthatás
szerinte megelőzi a regionális metamorfózist) „grosszulárdús, diopszidos szaruszirt jellegű kőzet” lényegében megfelel a
fentebb bemutatott, kontakthatás által bizonyosan nem érintett, regionális metamorfózis során keletkezett erlánnak.
Aranyosvölgyi Szerpentinit Formáció (aPz1) — as
Megjelenése. A szerpentinit többnyire zöldesszürke színű, de az 1170. sz. feltárás (Aranyos-völgy jobb oldalán) D-i
végében a mállás következtében vörösesbarna. A kőzet erősen karbonátos, sósav hatására intenzíven pezseg. Helyenként
sötétzöld és sötétszürke szulfid(?)foltok tarkítják, ami szkarnos külsőt kölcsönöz a kőzetnek. Az Aranyosvölgyi Szerpentinit Formáció kőzetének jellegzetessége, hogy igen szívós, és palássága a terepen nem vagy alig ismerhető fel (III. tábla,
2. kép). Finom- vagy középszemcsés, tömör szövetű kőzet, amelyet cm-es sűrűséggel karbonáterek hálóznak be.
A szerpentinittest kontaktusa a környező kvarcfillittel egyértelműen tektonikus, valószínűleg egy nagyméretű (mintegy 7-8 m vastagságú) budint képez benne, amelynek határait SZEDERKÉNYI (1987b) az általa leírt alapszelvényben tektonikus eredetűnek jelölte. Emellett tanúskodik az 1170. sz. feltárásban (Aranyos-völgy jobb oldalán) szintén kvarcfillitben található kisméretű test is (maximális vastagsága kb. 0,8-1 m), amely azonban igen közeli helyzetéből ítélve a nagyobb test egy kicsiny, leszakított darabját képezheti.
A vékonycsiszolatos vizsgálat szerint a kőzet eredeti ásványos összetétele az intenzív utólagos karbonátosodás miatt
csak nyomokban őrződött meg (KIRÁLY 2005). A kőzet közel 80%-át másodlagos eredetű karbonátok alkotják, míg az
eredeti szerpentinásványok mennyisége 10% alatt marad. A szerpentinásványok vagy opakásványokból álló pszeudomorfózákban, illetve azok peremén, vagy — ritkábban — önálló lencsékben fordulnak elő. A kőzetben jelentős még az opakásványok részaránya (kb. 12-18%), amelyek irányított elhelyezkedése definiálja a kőzet palásságát. Az opakásványok
javarészt olivin, illetve piroxén utáni pszeudomorfózáknak tekinthetők. A kőzetet a palássággal párhuzamos és arra
merőleges karbonát- és kvarcerek járják át.
Elterjedése. Az Aranyosvölgyi Szerpentinit Formáció a térképezett területen mindössze két feltárásban bukkan elő,
amelyek az Aranyos (Goldgrund)-völgy középső részének jobb oldalán találhatók (1170. és 1173. sz. feltárás). A két,
egymáshoz közeli feltárás nagy valószínűséggel ugyanazon kőzettest két kibúvását képezi. A Mecsekalja-övben szerpentinitet az említett feltárásokon kívül máshonnan nem ismerünk.
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Erdősmecskei Amfibolit Formáció (ePz1) — ea
Megjelenése. Az amfibolit sötét zöldesszürke színű, finomszemcsés, jól palás, helyenként gyűrt szerkezetet mutató
kőzet. A palássági sík felülete jellegzetesen gumós, ezt a nagyobb, rózsaszínű földpátbudinok okozzák. A maximum mmes, barna amfibolkristályok a palásságra merőleges törési felületen látszanak csupán, ami homokkőszerű megjelenést
kölcsönöz a kőzetnek. Az amfibolit terepen meglehetősen jellegtelen, finom szemcseméretű, nem feltűnő kőzet, így csak
némi gyakorlattal lehet felismerni. Figyelembe véve a markáns, szabad szemmel is jól felismerhető bélyegek hiányát e
kőzetcsoportban, elképzelhető, hogy az észleltnél több feltárásban is előfordul.
A vékonycsiszolatos megfigyelések alapján a kőzet ásványos összetétele a következő (KIRÁLY 2005): amfibol (~50%),
földpát (~25-30%), epidot-klinozoizit (~10%), opakásványok (~8%). A viszonylag nagy mennyiségben megjelenő
opakásványok többnyire a nagyméretű (~1 mm-ig) titanitok átalakulásával képződtek. Akcesszóriaként kevés cirkon és
apatit fordul elő. A másodlagos ásványok mennyisége csekély, közöttük az alábbi átalakulási termékek figyelhetők meg:
klorit (amfibolból), szericit (földpátból), limonit (opakásványokból). Erekben karbonát és limonit jelenik meg. A kőzet
szövete nematoblasztos (III. tábla, 3. kép).
Elterjedése. A térképezett területen az Erdősmecskei Amfibolit Formáció kőzetei csak a Köves-patak alsó folyásán (a
Bátaapáti ÉNy-i határában található nagy völgykanyar fölött) bukkannak elő, kvarcfillittel társulva (446. és 445. sz. feltárás).
A Mecsekalja-zónából az amfibolit felszínen ezen kívül csak a névadó Erdősmecske község É-i határában ismeretes (JANTSKY
1979), ahol szintén jellemző terepi bélyege a gyűrt belső szerkezet (ÁRKAI, NAGY 1994). A felvételi területen — kvarcfillit,
meszes fillit és vékony kristályos mészkő rétegek harántolása után — amfibolitban állt le a Bátaapáti Ba–I, továbbá amfibolitot harántolt az Alsónána An–1A jelű fúrás is (JANTSKY 1979) a felvételi terület közvetlen északi szomszédságában.
JANTSKY (1979) észlelési térképén az említetteken kívül feltüntetett még egy amfibolitkibukkanást Erdősmecskétől
K-re is (a jelenlegi felvételi területen kívül), ezt azonban többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült fellelnünk.
ÖNÁLLÓ FORMÁCIÓKAT ALKOTÓ PALEOZOOS KÉPZŐDMÉNYEK
Az Ófalui Formációcsoport mellett a paleozoikumban két önálló formációt különítünk el: az alsó-paleozoos Bátaapáti Metahomokkő és az alsó-karbon Mórágyi Gránit Formációt.
Alsó-paleozoikum, Bátaapáti Metahomokkő Formáció (bPz1) — bm
A jellegzetes kontaktmetamorf kőzeteket is tartalmazó Bátaapáti Metahomokkő Formációt (GULÁCSI 2006) az elmúlt
15 év során megjelent, összefoglaló jellegű litosztratigráfiai munkák (GYALOG 1996, CSÁSZÁR 1997, BÉRCZI, JÁMBOR 1998)
egyike sem tárgyalta, annak ellenére, hogy SZEDERKÉNYI (1977b) részletes szelvényt készített e képződmény egyik legfontosabb feltárásáról (565.+567.+570.+5721. sz. feltárás a bátaapáti Magraktár feletti útbevágásban). Az ide tartozó képződmények azonosak a JANTSKY (1979) által elkülönített „amfibolit fáciesű regionális metamorf sorozattal” (6. táblázat).
A Bátaapáti Metahomokkő elkülönítését az Ófalui Formációcsoporttól a következő, új és alapvető jelentőségű eredmények tették szükségessé:
(1) A Bátaapáti Metahomokkőhöz sorolható képződmények a Mórágyi Gránitban nemcsak a Mecsekalja-öv viszonylagos közelségében bukkanak fel, hanem megtalálhatóak a gránittest belsejében is a térképezési területen (1885. sz.
feltárás a Gyantás-völgy torkolatával szemben és 2043. sz. feltárás a Hármaskút-völgyének jobb oldali ágában), illetve
azon kívül is (pl. Erdősmecskétől KDK-re).
(2) E kőzetek terepi és petrográfiai jellegei határozottan eltérnek a Mecsekalja-övben feltárt, metamorf sziliciklasztos kőzetektől (Ófalui Formációcsoport, Kövespataki Kvarcfillit Formáció).
(3) Az ide tartozó képződmények a vékonycsiszolatok tanúsága szerint több helyen is markáns kontaktmetamorf
jelenségeket mutatnak, ami nem fordul elő a Mecsekalja-öv hasonló jellegű képződményeiben.
A továbbiakban a formáció kőzettani és elterjedési jellemzőinek ismertetése során részletesen is kitérünk a fenti
három pontban összefoglaltakra.
A Bátaapáti Metahomokkő képződési kora ismeretlen, ősmaradvány egyetlen feltárásából sem került elő. A kontaktmetamorf jelenségek azt jelzik, hogy a Mórágyi Gránitnál mindenképpen idősebb képződmény, így — pontosabb korbesorolás nélkül — feltételesen az alsó-paleozoikumba helyezhető.
Megjelenése. A felvételi területen jobbára metahomokkő, ritkábban metaaleurolit képviseli (BALLA et al. 2003a–c),
amely kisebb (jellemzően néhány dm és néhány m közötti), igen meredek településű, vékony kőzettestek (lencsék?) formájában jelenik meg a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben, gyakran többszörös ismétlődéssel (pl. 889. és 895. sz.
feltárás a Hutai-völgyben, Köves-patak völgye, 1195.+1192.+1196.+1197. sz. a Bátaapáti Ba–V fúráshoz kifutó mellékItt és tovább: összeadásjel azok között a feltárásszámok között van, amelyek egyazon feltárási folt részeit jelölik (a jelen esetben pl. egyazon gránitfolton belül észlelt különböző metahomokkősávokat).
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völgyben és 567.+570.+571.+574. sz. a Nagymórágyi-völgyben). A feltárásokban a metahomokkőtestek csapása kivétel
nélkül ÉK–DNy-i. A kontaktusok dőlése többnyire meredek ÉNy-i, ritkábban DK-i, szinte mindig (közel) párhuzamos
az e testekben megjelenő, általában jól fejlett palásság helyzetével.
A metahomokkő-testek érintkezése a monzogránittal több feltárásban is megfigyelhető, általában éles és határozott,
de csak kevés esetben tektonikus eredetű. A Hutai- és a Cserdűlői-völgy közötti orron (903. sz. feltárás) az érintkezési
felület mentén a homokkő mintegy 30 cm vastag sávja elváltozott, barnássárga elszíneződésű (III. tábla, 4. kép).
A metahomokkő általában sötétszürke, ritkábban barnásszürke színű, mállott, 1-5 cm vastag szegélyén azonban viszonylag éles határral gyakran barna elszíneződésű. Belső szerkezete lehet tömeges vagy rétegzett (pl. 901. sz. feltárás a
Hutai- és a Cserdűlői-völgy közötti orron), s többnyire jól észlelhető a regionális metamorf hatáshoz köthető, közepesen
vagy jól fejlett palás szerkezet is. Ennek dőlése legtöbbször ÉNy-i (jellemzően: 310–330/60–80°), néha DK-i. A nagyobb
feltárásokban (pl. a bátaapáti Magraktár mögötti régi útbevágásban) az ÉNy-i és DK-i dőlés váltakozása is megfigyelhető, ami gyűrt belső szerkezetre utal. A kőzetek finom- (pl. 1010. sz. feltárás a Hutai-völgy bal oldalán, finomhomokos
metaaleurolit) és középszemcsések (pl. 637. sz. feltárás a Köves-patak völgye jobb oldalán), néhol metahomokkő- és
metaaleurolit-rétegek váltakoznak egymással (pl. 901. sz. feltárás a Hutai- és a Cserdűlői-völgy közötti orron). A homokkő néhol 1-2 mm-es, lencseszerű foltokat tartalmaz, amelyek valószínűleg metaaleurolit-intraklasztok. A homokkő jól
osztályozott, kötőanyaga gyakran kovás, ez a változata igen kemény, kvarcitszerű. A domináns kvarcon kívül gyakori
komponense a szericit, néhol klorit is felismerhető szabad szemmel.
A felsoroltak mellett a térképezés során — ritkaságként — típusos kontaktmetamorf változatokat is sikerült fellelnünk
néhány feltárásban. Ide tartoznak a viszonylag durvább szemcseméretű, csomós palára emlékeztető kőzettípusok (pl. 1885.
sz. feltárás a Gyantás-völgy torkolatával szemben, 1394. sz. a Hosszú-völgy nagy bal oldali mellékvölgyében, valamint 901.
sz. a Hutai- és a Cserdűlői-völgy közötti orron), illetve az igen szívós és rideg, viszonylag finomszemű, belső szerkezet
nélküli, szaruszirt jellegű kőzetek (pl. 895. és 901. sz. feltárás a Hutai- és a Cserdűlői-völgy közötti orron, valamint 1254.
sz. a Nagy-Ökörfő jobb oldali ágában). A palák esetében a viszonylag durvább szemcseméret csillámpalaszerű megjelenést
kölcsönöz e kőzeteknek. Fontos rámutatnunk, hogy a finomszemű, típusos metahomokkövek és metaaleurolitok, illetve a
durvább szemű, csillámpalára emlékeztető változatok egy feltáráson belül, egymás közvetlen szomszédságában is megjelennek (pl. 1885. és 901. sz. feltárás). Ez egyértelműen jelzi, hogy az eltérő kőzettani kifejlődést a kontakthatás során fellépő lokális hatások (pl. fluidummozgás), illetve az eredeti litológiai heterogenitások okozhatják.
A vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint (KIRÁLY 2005) a begyűjtött kőzetek többnyire finomszemű palának, kontaktpalának (csomós palának), illetve irányított szerkezetet nem mutató szaruszirtnek nevezhetők. A palák ásványos összetételét
kvarc (20–40%), földpát (5–50%), muszkovit (0–50%) és biotit (0–35%) határozza meg. Némely kőzet az igen nagy földpáttartalom alapján kőzettanilag már a gneisz kategóriába esik (2051. sz. feltárás). Alárendelten klorit is megjelenik, biotit
átalakulási termékeként. A többféle szöveti helyzetben is előforduló opakásványok részaránya jelentős (max. 10%). A viszonylag durvább szemű mintákban (1885. és 1394., továbbá 901. sz. feltárás) nagyon jellemzőek a finomszemű muszkovitból felépülő, hintve apró opakszemcséket tartalmazó, elnyúlt-ovális, pár mm-es pszeudomorfózák, amelyek feltehetőleg
kordierit után képződtek (III. tábla, 5. kép). Igen jellemző akcesszória a turmalin, amelynek jelenléte — a pszeudomorfózákkal együtt — e kőzeteket egyértelműen megkülönbözteti a gyakran nagyon hasonló megjelenésű, finomszemű, palás
mafikus monzonitoktól. (Ugyanakkor a turmalin hiánya még nem jelenti automatikusan a finomszemű monzonitokhoz való
tartozást.) Akcesszóriaként továbbá cirkon, apatit és néha kevés titanit figyelhető meg. Átalakulási termékként limonit és
agyagásvány jelenik meg. A palák szövete jellemzően lepido-granoblasztos.
A szaruszirtek ásványos felépítését földpát (20–40%), kvarc (15–40%), epidot-klinozoizit (20–40%), amfibol (max.
15%), kevés biotit (max. 10%), karbonát- és opakásványok határozzák meg (III. tábla, 6. kép). Akcesszórikus elegyrész
a titanit és a cirkon. Átalakulási termékek: klorit, szericit, limonit. A szaruszirtek szövete granoblasztos.
E kontaktkőzetek földtani jelentősége kiemelkedő, mivel egyértelműen bizonyítják, hogy a metahomokkőtestek —
minden utólagos szerkezeti hatás dacára — a gránittest eredeti palaburkát képezik. Ebből következően a Mórágyi Gránit
e kőzetekhez viszonyítva intruzív eredetű magmás test, szemben JANTSKY (1979) felfogásával, aki e metahomokkőtesteket „óriás-xenolitokként” (tehát a magma által felszakított kéregdarabokként) értelmezte, és térképén „amfibolit
fáciesű regionális metamorf sorozat” néven különítette el. Megjegyezzük, hogy az általa ide sorolt kőzetek („cordierit,
sillimanit, staurolitos-biotitos paragneisz, metahomokkő, metagrauwacke, metakonglomerátum, metabázit, pszeudomigmatit és szemes gneisz”) metamorf fokának feltűnő heterogenitása nagy valószínűséggel épp a feljebb említett
kontakthatás lokális tényezőivel függ össze, hisz egy regionális metamorf összletben nem valószínűek ilyen mértékű
ugrások a metamorf fokban. Összességében tehát megállapítható, hogy végül is joggal helyezte a felsorolt (részben pontatlan kőzettani megnevezésű) kőzeteket egy csoportba, jóllehet ennek tényleges alapja eltér az általa vázolttól.
Elterjedése. A térképezési területen a Bátaapáti Metahomokkő Formáció legjellemzőbb feltárásai Bátaapáti közvetlen
közelében találhatók (a bátaapáti Magraktár mögötti mélyútban [567., 570., 572. és 574. sz. feltárás], a Rác-hegyi pincesoron [666. és 669. sz. feltárás] és a Hutai-völgyben Bátaapátitól közvetlenül délre [895., 901., 903., 1004., 1008., 1010.
és 1097. sz. feltárás]). E feltárások a Mecsekalja-övvel nagyjából párhuzamosan elhelyezkedő, néhányszor 10 m
vastagságú metahomokkő-pásztát jelölnek ki az öv D-i határától mintegy 1 km-re DK-re. Feltehetően e pászta csapás
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menti folytatását képviseli az 1254. és 1394. sz. feltárás (Hutai- és a Cserdűlői-völgy közötti orron, továbbá a Hosszúvölgy nagy, bal oldali mellékvölgyében) DNy felé. A térképezési terület DNy-i szegélyén nagyjából a fent említett sáv
csapásába esik a Gyantás-völgy torkolatával szemben az 1885.+1886.+1888. sz. feltárás által kijelölt, viszonylag szélesebb test is, bár az sem zárható ki, hogy e kibukkanás egy következő, az előzőektől némileg délebbre elhelyezkedő, teljesen önálló testet képvisel.
Az 1195.+1192.+1196.+1197., illetve 1314. sz. feltárás alapján (Köves-patak völgye, a Bátaapáti Ba–V fúráshoz kifutó
jobb oldali mellékvölgy, illetve az Aranyos-völgy felső két ágának találkozása) kijelölhető még egy hasonló irányú metahomokkő-pászta is a Mórágyi Gránit É-i határának közelében, a Mecsekalja-öv közvetlen D-i szomszédságában. E pászta legkeletebbi előfordulását képviselheti esetleg a 455. sz. feltárás (Köves-patak völgye, nagy kanyar) földpát-kloritmuszkovit-biotit-kvarcpalája, amelynek kőzettani jellegei azonban az előzőektől némileg eltérőek (sötét szín, durvább
szemcseméret), így nem zárható ki e kőzet Ófalui Formációcsoporthoz való tartozása sem.
A térképezési terület déli peremén (a dombság vízválasztójáról D felé, Véméndre lefutó völgyben), a 2043. sz. feltárásban (Hármaskút-völgye) bukkan elő ismét a metahomokkő pár méteres vastagságban a gránittest belsejében, meredek,
ÉNy-i dőlésű palássággal. Mindez összességében azt jelenti, hogy a jelenlegi ismereteink szerint a Mórágyi Gránit Formáción belül három (esetleg négy) önálló, csapás mentén szétszakadozó-kiékelődő metahomokkő-pászta különíthető el.
Végül a térképezés egyik fontos tapasztalata, hogy egyes, a részletes vizsgálatok alapján a Bátaapáti Metahomokkő
Formációba sorolt kőzettípusok terepen igen könnyen összetéveszthetők a finomszemű, palásodott monzonitféleségekkel, sőt néhány esetben még vékonycsiszolatos vizsgálattal is csak nehezen különíthetők el az igen hasonló ásványos
összetétel miatt (l. feljebb). Ilyenek a Rozsdásserpenyőtől D-re eső domboldalon lévő előfordulások (108. és 110. sz.
feltárás), amelyekben nem a Bátaapáti Metahomokkő Formáció kőzetei, hanem a Mórágyi Gránit Formáció finomszemű,
palásodott monzonitféleségei jönnek elő. Egyes kréta alkálivulkanitok1 (a 124. sz. feltárásban a Mórágy vasútállomás
mögött található kőfejtősorban) szintén igen hasonlóak a metahomokkőhöz.
Alsó-karbon, Mórágyi Gránit Formáció (mC1)
Mórágyi Gránit Formáció néven monzogránitos és monzonitos kőzetek leukokrata kőzettelérekkel átszelt együttesét
különítjük el. Ezeket a kőzeteket SZEDERKÉNYI (1996a, 1998, 6. tábla) a nagy- és közepes fokú metamorfitokkal együtt a
Mórágyi Komplexum részeként ismertette (6. táblázat). Mivel azonban a gránit térben is és genetikailag is jól elkülönül
a metamorfitoktól, összevonásukat nem látjuk indokoltnak.
A Mórágyi Gránit mélységi magmás kőzettestének ÉK–DNy-i irányban megnyúlt, kb. 19×7 km-es felszíni kibúvása
északon a tektonikus eredetű Mecsekalja-övvel határos, míg délen a kőzettestet nagyvastagságú kainozoos üledékösszlet
alatt feltehetően szintén tektonikus határ zárja le. Ennek következtében nem ismerjük a granitoidtest eredeti méretét és eredeti kontaktusát a mellékkőzettel. A részletesen megkutatott terület a Mórágyi Gránit Formációból álló kőzettest ÉK-i része.
Kutatásaink során a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteit a felszínről 21 mélyfúrással tártuk fel (5–7. ábra).
A kőzeteket GULÁCSI, PEREGI (2006) nyomán négy csoportra tagoljuk: monzogránitra (alapgránit), hibrid (kontaminált) kőzetekre, monzonitokra (mafikus kőzetek) és leukokrata telérkőzetekre. A monzogránitos kőzeteken belül a
monzonitos és hibrid kőzetek zárványokat és 1-2 km-t is elérő, de mindig zárt testeket alkotnak, míg az aplitos kőzetek
cm-dm (ritkábban m) vastagságú teléreket alkotnak.
Az intruzív eredetű kőzetek változó intenzitású regionális metamorfózist szenvedtek, amelynek eredménye a kőzetek
palássága és ásványaik átalakulása. A palássághoz kapcsolódik a kőzetet ért képlékeny alakváltozás (lapulás) döntő része, valamint a jellegzetes, szigmoidálisan hajlott kvarclencsék (férges kvarc) képződése.
A petrográfiai leírások során adott kőzetnevek a leukokrata elegyrészek százalékos részarányán alapulnak (STRECKEISEN 1967), és függetlenek a színesásványok mennyiségétől. A kőzeteknek magmás kőzetnevet adtunk, annak ellenére,
hogy többnyire metamorf felülbélyegzettség észlelhető, habár nagyon különböző mértékben. Így a kőzeteket szienogránit, monzogránit és granodiorit, kisebb kvarctartalomnál kvarcszienit, kvarcmonzonit és kvarcdiorit, kvarc hiányában
szienit, monzonit és diorit elnevezéssel illettük. (Az esetleges monzodioritokat szintén a dioritok csoportjába soroltuk.)
Előtagként kapcsoltuk hozzá a mafikus ásványok nevét (amfibolos, biotitos), mégpedig a kisebb részarányban jelenlévőt
a kőzetnévtől távolabb, tehát a név elejére, míg a nagyobb részarányban megjelenő mafikus ásvány nevét a névhez közelebb (tehát az amfibol–biotitos jelző esetében amfibol<biotit).
A monzogránitos kőzetcsoport (alapgranitoid) képviseli a formáció kőzettömegének túlnyomó részét. Két alcsoportját
különböztetjük meg: a porfíros és a ritkaporfíros monzogránitot, amely BALLA (2002) csomós, illetve szemcsés granitoidtípusának felel meg.
A monzonitos kőzetcsoport tagjai finom- (<1 mm), apró- (1–3 mm) vagy középszemcsések (3–6 mm). A finomszemcsés típus (plagioklász-fenokristályokkal) nyúlt lencséket alkot. Megtalálható a monzográniton kívül a hibrid és a monItt és tovább az alkálivulkanit szót a Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció kőzeteinek összefoglaló neveként vagy pedig olyan esetekben
használjuk, amikor nem tudunk pontosabb kőzettani besorolást adni.
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Quaternary: 1 — fluvial sediment, 2 — fluvial and slope sediment; 3 — slope sediment; 4 — slide deposit; 5 —Mende Loess; 6 — Paks Loess; 7 — Fenyvestető Red Clay;
Cretaceous: 8 —Rozsdásserpenyő Alkali Basalt; Mórágy Granite: 9 — porphyritic monzogranite; 10 — rarely-porphyritic monzogranite; 11 — contaminated monzogranite;
12 — contaminated monzonite; 13 — monzonite; 14 — leucocratic monzogranite; 15 — granite porphyry, 16 — microgranite. Tectonic zone: 17 — tectonic object

Figure 5. Geological columns of the vertical boreholes penetrated Mórágy Granite beyond the Site (N group) (comp. by Gyalog, L.)

Kvarter: 1 — folyóvízi üledék, 2 — folyóvízi és lejtőüledék; 3 — lejtőüledék; 4 — csuszamlásos képződmény; 5 — Mendei Lösz; 6 — Paksi Lösz; 7 — Fenyvestetői
Vörösagyag; Kréta: 8 — Rozsdásserpenyői Alkálibazalt; Mórágyi Gránit: 9 — porfíros monzogránit; 10 — ritkaporfíros monzogránit; 11 — kontaminált monzogránit; 12
— kontaminált monzonit; 13 — monzonit; 14 — leukokrata monzogránit; 15 — gránitporfír, 16 — mikrogránit. Tektonikus zóna: 17 — tektonikai képződmény

5. ábra. A Mórágyi Gránitot a telephelyen feltáró függőleges mélyfúrások rétegsorai (É-i csoport) (szerk. Gyalog L.)
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6. ábra. A Mórágyi Gránitot a telephelyen feltáró függőleges mélyfúrások rétegsorai (D-i
csoport) (jelmagyarázat az 5. ábrán) (szerk. Gyalog L.)
Figure 6. Geological columns of the vertical boreholes penetrated Mórágy Granite beyond
the Site (S group) (For captions, see Figure 5) (comp. by Gyalog, L.)
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7. ábra. A Mórágyi Gránitot a telephelyen feltáró vízszintes vagy ferde, valamint a telephelytől távolabbi függőleges mélyfúrások rétegsorai (jelmagyarázat az 5. ábrán) (szerk.
Gyalog L.)
Figure 7. Geological columns of the horizontal or inclined boreholes at the Site and vertical boreholes far of the Site penetrated (For captions, see Figure 5) (comp. by Gyalog, L.)

zonitos kőzetekben is. Az apró- és középszemcsés változatokból álló testek peremén, elvégződésein szintén jellemző. A
monzonitos kőzetcsoporton belül a nagyobb testeket alkotó apró- és középszemcsés változatok kerekített, szétszakadozott formákat alkotnak, amelyek gyakran követik az általános, DNy–ÉK-i csapást.
A hibrid kőzetek többnyire asszimiláció következtében jelentkeznek a monzogránitok és monzonitok átmenetén. Ide
tartoznak a kontaminált monzogránitok, továbbá a leukokrata slírekkel kontaminált és káliföldpátosodott monzonitok.
Többnyire bonyolult lefutású, helyenként keskeny, másutt több 100 m széles sávban fogazódnak, mosódnak egymásba.
A két fő kőzet átmenetén a monzogránitok felől általában kontaminált monzogránit, majd kontaminált monzonit jelenik
meg, ezután következik a monzonit. Az érintkezés azonban nem feltétlenül hibrid (kontaminált) kőzeteken keresztül vezet. Éles, határozott kontaktus is előfordul.
Vékonycsiszolatban a monzogránitos kőzetcsoport kőzetei jól elkülönülnek a monzonitos kőzetcsoport kőzeteitől, a
kontaminált kőzetek petrográfiai jellegei azonban kevésbé szignifikánsak. A kontaminált monzogránitok elkülöníthetőek, de a káliföldpátosodott és leukokrata slírekkel kontaminált monzonitok vékonycsiszolatos méretekben a monzonitos kőzetcsoport tagjaiként jelennek meg.
A terület közepe táján az alaphegység felszínén a monzonitok és hibrid kőzetek egy ÉK–DNy-i irányú, legalább 6 km
hosszú és a telephelynél csaknem 2 km széles sávban koncentrálódnak, 500–2500 m hosszú és 50–400 m széles, szabálytalan lencsék alakjában (2. melléklet). Hasonló lencsék az említett sávtól távolabb is előfordulnak, de nem mutatnak markáns csoportosulást. A monzonitból és hibrid kőzetekből álló testek dőlése jobbára meredek, ÉNy-i. A vágatokban inkább kisebb méretű, gyakran, de nem kizárólag ÉK–DNy-i irányban megnyúlt, keskeny, monzonitos és hibrid kőzettestek
körvonalazódtak, amelyek sűrűn váltakoznak a monzogránittal (PEREGI, GULÁCSI 2007).
A leukokrata telérek aplitokból, mikrogránitokból, gránitporfírokból, leukokrata monzogránitokból és telérkvarcból
állnak. A gránitporfír és a leukokrata monzogránit nagyobb testek formájában is megjelenik. A vágathajtás során
kiderült, hogy a leukokrata kőzetek szórtan megjelenő kisebb testeket-lencséket is alkothatnak (PEREGI, GULÁCSI 2007).
Monzogránitos kőzetcsoport (mC1mγ)
A monzogránitos kőzetcsoportba a megkutatott terület két leggyakoribb kőzettípusa — a porfíros (mγp) és a ritkaporfíros monzogránit (mγr) — tartozik. Szembeötlőek a rózsaszínű vagy fakóvörös, hipidiomorf, néha idiomorf mikroklinmegakristályok. Az idiomorf megakristályok gyakran karslbadi ikreket alkotnak, a kerekítettek gyűrűs elrendezésű biotitzárványokat tartalmaznak. A biotitzárványok néhol a mátrix folytatásaként helyezkednek el (IV. tábla, 1. kép). A különbség az idiomorf és a kerekített megakristályok között — mindkét típus szórtan, akár egymás mellett is jelentkezik
—, hogy a kerekítettek amőbaszerű nyúlványokkal rendelkeznek a mátrix felé, míg az idiomorfok nem. A felszíni mállás hatására a földpátok agyagásványosan elbomlanak, és az üdének látszó kőzet gyenge nyomásra szétesik.
A porfíros és ritkaporfíros monzogránit alapanyagának összetétele a vágatokban és a feltárásokban nem mindig mutat
lényeges különbséget, de a porfíros változatban gyakran több a kvarc, és kevesebb a plagioklász. Annak ellenére, hogy
a két kőzetváltozatot térképünkön és fúrásainkban elkülönítettük, a határuk minden esetben átmeneti. Ennek és a ritkaporfíros változat egészében véve bázisosabb összetételének (kevesebb mikroklin és kvarc) alapján feltételezhető, hogy az
utóbbi a porfíros monzogránitból keletkezett gyenge kontaminációs hatásra, s hogy „tiszta”, kontaminációtól mentes
kőzettípusnak a porfíros monzogránit tekinthető.
Vékonycsiszolatokban a porfíros és ritkaporfíros monzogránit nem volt elkülöníthető. Ezek a kőzetek leggyakrabban
biotitos monzogránitok, ezenkívül azonban nem ritka az amfibol-biotitos monzogránit, kloritos monzogránit, biotitos
granodiorit, amfibol-biotitos granodiorit és kloritos granodiorit, de mafikusabb környezetben amfibolt és biotitot is tartalmazó kvarcdiorit (ritkán diorit) és kvarcmonzonit (esetleg monzonit) is megjelenik. A kőzetek ismertetését a 2. függelék tartalmazza.
A porfíros monzogránit (pl. 1141. sz. feltárás, Mórágy; Üveghuta Üh–31A–C fúrás) területi elterjedése valamivel
nagyobbnak látszik, mint a ritkaporfíros változaté (2. melléklet). ÉK–DNy-i irányban megnyúlt sávként jelentkezik a
megkutatott terület központi részén található monzonitdúsulás ÉNy-i és DK-i oldalán (BALLA et al. 2007b). Ez a megnyúlt elrendeződés fúrások alapján is követhető. Porfíros monzogránit (IV. tábla, 2. kép) az uralkodó kőzettípus a vágatok első 800 m-én is (1. ábra).
A kőzet általában világosszürke, szürke, a benne lévő plagioklász világosszürke vagy fehér. A mállás, illetve kőzetbontás hatására a kőzet színe vörösesbarnára vagy barnásszürkére változik, miközben a plagioklász fakóvörös, ritkábban
matt fehér vagy halványzöld. A mikroklin-megakristályok mérete 14–45 mm-es, mennyisége 5–27%. A porfíros monzogránit legelterjedtebb változatai közép- és durvaszemcsések, szövetük porfíros hipidiomorf-szemcsés. A kőzet általában
irányított szerkezetű. Az erősen irányított kőzetekben a feno- és megakristályok a palássággal párhuzamos sávokban
feldúsulnak vagy foltokba rendeződnek. Előfordul, hogy a kőzet milonitos. A megakristályok között gyakori a metamorf,
szigmauszállyal rendelkező lekerekített forma, amely nyírásirányt rögzít (IV. tábla, 3. kép).
Az alapanyag 1–8 mm-es, hipidiomorf-xenomorf földpátjai átlagosan 47%-ot tesznek ki. A kőzet kvarctartalma leggyakrabban 10–25% között van, többnyire finomszemcsés. Ritkán bukkan elő egy-egy, magmás kvarcra jellemző kerekded forma, azonban mindegyik fénytelen, tehát finomszemcsés felépítésű. Az irányítottabb kőzetekben a kvarc megnyúlt
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lencsékben, a földpátokat beburkoló héjban, illetve a földpátok szigmaklasztjainak uszályában helyezkedik el. A biotit
mellett az amfibol is felismerhető, bár csak ritkán fordul elő. A színesásványok mennyisége leggyakrabban 20–40% között változik, bár a szabadszemes becslés néha félrevezető.
A porfíros monzogránit a monzonittestek közelében gyakran tartalmaz zárványokat és káliföldpát-dúsulásokat.
Ebben az esetben átmenetet képez a kontaminált monzogránit felé.
A töréses zónákat övező átalakulás hatására kloritosodás és karbonátosodás figyelhető meg. A mállási zónában (a nagyobb törések mentén mállási nyelvek nyúlnak le nagyobb mélységekbe is) gyakoribb az erős limonitosodás és agyagásványosodás, amely a kőzetalkotó ásványokon kívül az átalakulási termékeket is gyakran teljesen felismerhetetlenné teszi.
A ritkaporfíros monzogránit (pl. 405. sz. feltárás a Körtvélyes-völgyben; Bp–2 vágatfúrás) kevésbé elterjedt, mint
a porfíros változat. A központi monzonitsáv (2. melléklet) DK-i oldalán 100 m-től 1 km-ig terjedő szélességű, összefüggő ÉK–DNy-i csapásirányú vonulatot képez egészen a Rác-temetővölgyéig. Megtalálható a Véméndi-erdő területén és a
monzonitpászta ÉNy-i oldalán is, valamint ettől É-ra a bátaapáti Magraktárig, szintén ÉK–DNy-i pásztát alkotva.
A ritkaporfíros monzogránit a térképlap középső részét átszelő monzonittest környezetében helyezkedik el, amint azt
számos fúrás (Üh–3, –28, –22 és –36) bizonyította, valószínűleg fél km vastagságban a monzonitsáv és a porfíros monzogránit között. Érintkezése a monzonittal a fúrások alapján lapos kontaktusú, DK-i dőlésűnek tűnik. A ritkaporfíros
monzogránit fúrásokban főképp a térképezett terület középső részén volt követhető (BALLA et al. 2007b).
Elkülönítése a porfíros monzogránittól szubjektív, a mikroklin-megakristályok részaránya alapján történik. Az 5%
alatti mikroklin-megakristályt tartalmazó monzogránitot neveztük ritkaporfíros monzogránitnak. A kőzet általában világosszürke, szürke színű, oxidációs folyamatok hatására azonban gyakran vörösesbarnára, barnásszürkére változik annak
ellenére, hogy a szövetében lévő földpátok fehérek vagy halvány rózsaszínűek maradnak (IV. tábla, 1. kép). Hipidiomorfszemcsés szövete leggyakrabban középszemcsés, azonban az apró- és a durvaszemcsés változatok sem ritkák. Általában
irányított, palás szerkezetű, előfordul, hogy milonitos.
A mikroklin-megakristályok ugyanolyanok, mint a porfíros monzogránitban. Az alapanyagban méretük 20–50 mmes, mennyiségük (a kőzettípus elhatárolásával összhangban) nem haladja meg az 5%-ot, átlagosan 3,6%. Elszórtan jelennek meg a kőzetben, előfordul, hogy csaknem teljesen hiányoznak, ilyenkor egymástól 1-2 m-nél távolabb fordulnak elő.
Sávokban, fészkekben a mikroklin-megakristályok feldúsulhatnak (IV. tábla, 4. kép), ez általában monzonittestek
közelében fordul elő, ilyenkor nehéz meghúzni a határt a kontaminált monzogránit, a ritkaporfíros, valamint a porfíros
monzogránit között.
A ritkaporfíros monzogránit mátrixát hipidiomorf-xenomorf földpát, xenomorf kvarc és 1–2 mm-es idiomorf biotitból,
ritkán amfibolból álló aggregátum alkotja. A kőzet kvarctartalma átlagosan 12%, néha azonban eléri a 25%-ot is. A kvarc
megnyúlt, apró kristályokból álló alakzatai a leggyakoribbak, szigmoidális (féregszerű) kvarc megjelenése (IV. tábla, 5. kép)
sem ritka, ennek mattszürke színe van. A magmás kvarc jellegzetes zsíros törésfelülete nem vagy igen ritkán figyelhető meg
a Mórágyi Gránit Formáció elterjedési területén, aminek a kvarc dinamikus átkristályosodása az oka.
A színesásvány-aggregátumokban általában csak a biotitot ismerjük fel szabad szemmel. Az amfibol, ha jelen van, 58 mm-es, idiomorf léceket alkot, amelyek azonban gyakran finomszemcsés biotitból álló álalakok csupán. Mennyiségük
általában 20–40%, átlagosan 30%, aggregátumaik 1–3 mm széles, hullámos erekbe és 0,5–1,5 cm hosszú, elnyúlt, nem
ritkán rombusz alakú lencsékbe (aszimmetrikus „halakba”) csoportosulnak. Bár ritkán dokumentáltuk, a kőzet jellegzetes akcesszóriája a világosbarna-sárgásfehér, 1–3 mm hosszú titanit, pontosabban leukoxénből álló titanitálalak. A megakristályok gyakoriságán kívül további különbség a porfíros és ritkaporfíros monzogránit között, hogy az utóbbiban kevesebb a kvarc és több a titanit, ami monzonitos hatást tükröz. Ezzel összhangban gondoljuk azt, hogy a ritkaporfíros monzogránit gyenge kontaminációs hatásra a porfíros monzogránitból keletkezett.
Hibrid kőzetcsoport (mC1h)
A hibrid kőzetek között az alábbi kőzettípusokat különböztetjük meg: kontaminált monzogránit (hmγ), kontaminált
monzonit (hmz) két altípussal: leukokrata slírekkel kontaminált monzonit (lmz) és káliföldpátosodott (kontaminált) monzonit (kmz). A tematikus földtani térképeken és szelvényeken a hibrid és a monzonitos kőzeteket együttesen ábrázoljuk (mh).
A hibrid kőzetek folyamatos átmenetet alkotnak a monzogránitos és a monzonitos kőzetcsoport között. A Bátaapátiban mélyülő vágatok egyedülálló lehetőséget biztosítottak ennek a kőzettípusnak a megismerésére. A fúrásokból megismert „tiszta”, nem slíres, nem mikroklin-megakristályos monzonitokat a vágatok nem vagy csak elvétve harántoltak.
A hibrid monzogránit megjelenése közelebb áll a monzogránitokéhoz, mint a monzonitokéhoz, habár egymás közti
megkülönböztetésük szubjektív. Kétséges esetekben a kőzet sötétszürke színe, valamint az amfibol és a titanit jelenléte
a mérvadó.
A hibrid monzonitoknak két típusa van: a leukokrata slírekkel kontaminált monzonit és a káliföldpátosodott monzonit. A monzonit szövete egyértelműen felismerhető, benne savanyúbb összetételű „slírek” vagy káliföldpát-dúsulás, -hintés található. A leukokrata slíreket földpát- és kvarcszegregációk, valamint földpátdúsulások alkotják. Leukokrata
slírekkel kontaminált monzonitnak neveztük azokat a kőzeteket is, amelyek monzonitzárványokból és köztük megmaradt
monzogránitsávokból álltak. A káliföldpátosodott monzonit mikroklin-megakristályokat tartalmaz. A káliföldpátosodott
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(megakristályos) monzonit a slíres típussal együtt a monzonittestek környezetében fordul elő, de önálló zárványokat is
alkot. Gyakori jelenség, hogy a leukokrata slírekkel kontaminált monzonit sötétebb része káliföldpátosodott monzonit.
Ez a két hibrid kőzet általában együtt fordul elő.
A vékonycsiszolatok leírása során a kontaminált monzogránitok csoportjába a kontaminált monzogránitok mellett a
monzogránitos kőzetcsoportba tartozó kőzetek egy része került. Mikroszkóp alatt e kőzetek kvarcdioritnak, kvarcmonzonitnak, granodioritnak, ritkán monzogránitnak adódtak. A kontaminált monzonitok kétkomponensűek. A felzikus
komponens — leukokrata slírek, szegregációk — elsősorban durvaszemcsés földpátból állnak, a mafikus komponens
valamely monzonitos kőzet. A hibrid kőzetek vékonycsiszolatos leírása a 2. függelékben található.
A kontaminált monzogránitnak két típusa különböztethető meg: homogén és sávos, a kettő között fokozatos átmenetekkel.
A homogén (nem sávos, nem foltos) változat (pl. 809. sz. feltárás Mórágy K-i szélén; Bv–1 vágatfúrás, 35,16–37,74
m) sötétszürke-zöldesszürke színű, általában középszemcsés, inekvigranuláris hipidiomorf-szemcsés, porfíros szövetű,
viszonylag ritka kőzet. A mikroklin-megakristályok fehérek. A megakristályok mérete 14–40 mm között változik, habitusuk hipidiomorf, kerekített, az irányítottabb változatokban gyakori a szigmaklaszt. Ritkán idiomorf megakristályok is
előfordulnak. Átlagos mennyiségük 5%.
A mátrix földpátjai gyakrabban fehérek, mint rózsaszínűek, az erősen deformált változatok xenomorf megnyúlt formája metamorf hatás eredménye, a kevésbé deformáltak hipidiomorfok, mennyiségüket átlagosan 49%-ra becsültük. A
kvarc becsült mennyisége 7%, ami lényegesen eltér a monzogránitokra jellemző átlagos 14%-tól. A kontaminált monzogránit szövetében a kvarc megnyúlt, matt szürke, poligonális kristályhalmazokat alkot, de jól látható a megakristályok
szigmauszályában is. Hasonlóan a monzogránithoz, ez a kőzet is lehet palás.
A kőzet színes összetevői aprókristályos biotitból (32%) és valamivel nagyobb méretű amfibolból (12%) állnak. A biotit
lencse formájú aggregátumokba és néhány milliméteres sávokba rendeződik, gyakori rombusz alakú aggregátumai amfibol
utáni álalakok lehetnek. Az amfibol 5–6 mm-es, idiomorf lécek és rombusz alakú metszetek formájában jelenik meg, színe
sötétbarna vagy fekete, keménysége alapján könnyen megkülönböztethető a hasonló formájú biotitaggregátumoktól.
Jellemző, hogy gyakran, néhol jelentős mennyiségben tartalmaz részben asszimilált finomszemcsés monzonit
zárványait, ami a kőzet hibrid jellegére utal.
A sávos kontaminált monzogránit (pl. 1906. sz. feltárás az Ördög-oromtól Ny-ra eső völgyben; Bp–1 vágatfúrás
38,77– 41,73; 75,87–79,19 és 141,42–142,85 m) elmosódó kontúrú melanokrata sávokat-lencséket tartalmaz, melyek
5–20 cm szélesek, és a monzogránitos kőzetcsoportnál sötétebb színárnyalatúak. A kőzet színe sötétszürke, de gyakori a
vöröses elszíneződés, amely a földpátok mállásának eredménye. Átmenete a monzogránit felé folyamatos, magmás.
Gyakori monzonitzárványai közép-finomszemcsések, éles körvonalúak, eltérően a kőzetben megfigyelhető sötétebb
sávoktól és foltoktól, amelyek fokozatosan mennek át a leukokrata sávokba, felhőkbe (IV. tábla, 6. kép). A kontaminált
monzogránit monzonit és monzogránit érintkezésénél fordul elő.
A kőzet irányítottsága általában közepes, ami a palássággal párhuzamos sávosságnak tulajdonítható.
A sötétebb sávok közötti monzogránit 1–10 mm-es földpátjai többnyire vörös vagy világosszürke, irányított, hipidiomorf–xenomorf szemcsék, a 15–35 mm-es mikroklin-megakristályok szintén rendezettek. A színesásványok (biotit,
amfibol) mennyisége 20–40%, átlagosan 38%, kvarctartalma 5–15%, átlagban 9%. A melanokrata sávok-foltok elmosódottak, beleolvadnak a világosabb sávokba, melyeknél feltehetően bázisosabb jellegűek. Gyakran a szemcseméretük is
kisebb a monzográniténál, de ez nem általános. Előfordul, hogy a monzogránitban melanokrata és leukokrata sávok
követik egymást, ilyenkor a kontaminált monzogránit egyes sávjai leukokrata slírek (V. tábla, 1 kép).
A leukokrata slírekkel kontaminált monzonit (pl. 1147. sz. feltárás, Mórágy; Bkh–1 és –2 jelű vágatfúrás) jellemzői
a monzonittestekben világosabb színű slírek, foltok, felhőszerű testek, melyek gyakran elmosódó határokkal jelentkeznek. Ezeknek a slíreknek az összetétele savanyúbb a monzonitos kőzetnél, de a slíreket befogadó monzonité is
savanyúbb, mint a nem kontaminált változaté. A slírek anyagát általában mikroklin, részben mikroklin-megakristályok
feldúsulása jellemzi, mellettük azonban nagyon változatos összetételben plagioklász és kvarc is megjelenik. A monzonittesteket káliföldpátos és monzogránitos erek is metszik, amelyek határozottabb kontúrral rendelkeznek, mint az említett slírek és felhőszerű testek. Az átmenet a monzonit és a monzogránit közt teljesen folyamatos lehet leukokrata slírekkel kontaminált monzoniton és kontaminált monzográniton keresztül, sőt legtöbbször ezek váltakoznak is egymással. A
fentiekből az következik, hogy a tárgyalt kőzettípus megjelenése meglehetősen heterogén, bázisosabb és savanyúbb szakaszok váltják benne egymást.
A kőzet sötétszürke, zöldesszürke színű, benne a néhány cm-től több m-ig terjedő, elmosódó szélű, erősebben leukokrata, világosszürke sávok, földpátdús lencsék, foltok egyenetlenül, de többnyire a regionális irányítottsággal párhuzamosan helyezkednek el. Általában éles határ nélkül, fokozatosan oszlanak fel a befogadó monzonitos kőzetben. A monzonit szemcsenagysága a finomtól a közepesig változik, míg a kontaktusok közelében, a kontaminált szakaszokon —
szórt jelleggel — a monzonit szemcseméreténél nagyobb, 3–5 mm-es, xenomorf-hipidiomorf ásványkiválások figyelhetők meg (V. tábla, 2. kép). Helyenként a monzonitban egyenetlenül szórtan vagy csomókban feldúsulva idiomorfhipidiomorf, 1–4 cm-es mikroklin-megakristályok jelennek meg, melyek nincsenek közvetlen összefüggésben a
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leukokrata sávokkal, de azok közvetlen környezetében gyakoribbak, gyakoriságuk a leukokrata slírektől távolodva a monzonit belseje felé csökken. Kvarc a leukokrata sávokban gazdagabb szakaszokon gyakoribb, mennyisége itt elérheti a
monzogránitra jellemző 20%-ot, átlagosan 5%. A biotit és amfibol alkotta mátrix a monzonitos kőzettérfogat 40–60%át adja, átlagosan 28% biotittal és 23% amfibollal. Kloritosodása általános. (A százalékarányok vizuális becslésénél
általában a színesásványok részarányát nagyobbra, a kvarc részarányát pedig kisebbre becsüljük ahhoz képest, amit petrográfiai módszerrel határoznak meg.)
A leukokrata slírek gyakran tartalmaznak az átlagosnál nagyobb, 5–20 mm hosszú amfibolkristályokat (V. tábla 3.
kép), máskor ezeket csupán xenomorf világosszürke földpátfoltok sokasága alkotja.
A leukokrata slírekkel kontaminált monzonit a monzonittestek szegélyén jelenik meg, ahol a monzonit felszakadozik
és belekeveredik a monzogránitba, ezáltal átmenetet képez a monzonitos kőzettestek és a monzogránit között.
A káliföldpátosodott monzonit (megakristályos monzonit, pl. 1147. sz. feltárás Mórágy; Bkh–1 és –2 jelű vágatfúrás) sötét zöldesszürke, zöldesszürke, irányított szerkezetű, apró- vagy középszemcsés, porfíros hipidiomorf-szemcsés
kőzet. A porfíros ásványokat a monzonitban az egyenetlenül hintett, gyakran csomókban feldúsuló mikroklin-megakristályok adják, részarányuk átlagosan 5%, maximum 8%.
Mellettük nem ritkák a néhány cm vastag monzogránitos és káliföldpátos erek, amelyek általában néhány méternél
nem hosszabbak, és szétseprűződve, különálló káliföldpát-kristályokra szakadozva végződnek el a befogadó kőzetben.
Környezetükben gyakran a megakristályok is feldúsulnak.
A monzonitos testek alapanyagának plagioklász- és káliföldpát-kristályai (50–60%) xenomorfok, alárendelten sajátalakúak, a 30–50% közt változó mennyiségű színeselegyrész (amfibol és biotit) gyakran csomókba, máskor hullámos
sávokba rendeződik, a kőzetet ért deformáció mértékének függvényében.
Monzonitos kőzetcsoport (mC1mz)
E kőzetcsoport kőzettípusai az alábbiak: finomszemcsés monzonit (mzf), aprószemcsés monzonit (mza), középszemcsés monzonit (mzk).
A monzonitos kőzetek zárványként települnek a befogadó monzogránitba, amelynél bázisosabb összetételűek, több
színesásványt és kevesebb kvarcot tartalmaznak. A monzonitos kőzetcsoporton belül finom-, apró- és középszemcsés
változatokat különítettünk el, amelyek 10–40 cm-es zárványai vagy nagyobb testjei bárhol előfordulnak a monzogránitos kőzetcsoport tagjaiban.
A petrográfiai leírás alapján szintén három csoportra lehet osztani ezeket a kőzeteket, melyeket részleteiben a megfelelő csoportnál tárgyalunk. A legkisebb csoport a finomszemcsés monzonitok, amely megfelel a plagioklász-fenokristályokat tartalmazó, ránézésre finomszemcsés monzonitoknak. Az amfibol-aggregátumos monzonitok mind az apró-, mind
a középszemcsés monzonitok, valamint a leukokrata slíres monzonitok mafikus részei között előfordulnak, míg a „felhígult” monzonitok gyakoribbak az aprószemcsés monzonitok, a káliföldpátosodott monzonitok, ritkábban a leukokrata
slírekkel kontaminált monzonitok mafikus részei között. Összetételüket tekintve monzonitok, szienitek, dioritok és ezek
kvarcos változatai (kvarcmonzonitok, kvarcszienitek, kvarcdioritok), változó biotit- és amfiboltartalommal. A kőzetek
részletesebb ismertetése a 2. függelékben található.
A finomszemcsés monzonit (pl. 1821. sz. feltárás az Óriás-gerinctől K-re eső völgyben) abban különbözik a többi
monzonitváltozattól, hogy plagioklász-fenokristályokat tartalmaz, és zárványai általában kisebbek (10–20 cm hosszúak),
mint az apró- és középszemcsés változatokéi. Nyúlt, hegyes elvégződésű zárványai gyakran párhuzamosak a palássággal, míg a nagyobb méretű, közép- és aprószemcsés monzonitzárványok néhol kevésbé követik a palásság irányát.
Kőzetalkotó ásványai és akcesszórikus elegyrészei ugyanazok, mint a monzogránitban, eltérések csak az egyes ásványok részarányaiban vannak. Kivételt képez a piroxén, amely csak mafikus testekben jelenik meg. Színtelen ásványa a
plagioklász, a mikroklin és a kvarc, mint a monzogránitos kőzetcsoportban és a kontaminált kőzetekben, habár a monzonitos kőzetekben a kvarc jóval alárendeltebb mennyiségben fordul elő. A plagioklász/mikroklin arány nagyon változékony. Színesásványa az amfibol, biotit és némelyik mintában a piroxén. A plagioklász és a mikroklin (együtt) maximálisan 69%-ban van jelen. A kvarc legfeljebb 17%-ot ér el. A színesásványok közül a piroxén legnagyobb hányada 10%,
míg az amfibolé 74%, a biotité 68%.
A finomszemcsés monzonit néhány centiméterestől több méteres nagyságot elérő zárványok formájában jelentkezik
mind az apró- és középszemcsés monzonitos, mind a monzogránitos befogadó kőzetekben, s jelen van a kontaminált változatokban is. A finomszemcsés monzonit 10–20 cm-es zárványai a Mórágyi Gránit Formáció teljes elterjedési területén
előfordulnak, ennél nagyobb testeket ritkán alkotnak. A kutatási terület központi, monzonitdús részén talált monzogránitok jellemző zárványai, jelentőségük a peremek felé csökken, és csak elvétve fordulnak elő.
Színe fekete, sötétszürke, kloritosodás és epidotosodás hatására gyakran zöldes árnyalatú. A kőzet mátrixa ekvigranuláris, finomszemcsés, benne porfíros elegyrészként fehér, hipidiomorf plagioklászszemcsék helyezkednek el. Szövete
finomszemcsés, porfíros xenomorf-hipidiomorf-szemcsés, szerkezete irányított, ami nem szembeötlő, bár palásságba
simuló alakja minden esetben ezt mutatja. A színesásványokból álló alapanyag szemcsemérete 0,2–0,5 mm között
ingadozik, az alapanyagban 0,5–5 mm nagyságú, porfíros, hipidiomorf földpátkristályok ismerhetők fel (V. tábla, 4. kép).
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A finomszemcsés monzonitban található fenokristályok, eltérően a monzogránitban és a hibrid kőzetekben található
megakristályoktól, zömmel plagioklász- és nem mikroklinszemcsék (KIRÁLY 2005). A biotit átlagosan 38%, az amfibol
14%, bár ennek szabad szemmel történő megítélése meglehetősen szubjektív.
Kontaktusai élesek, magmás eredetűek, fokozatos átmenetét nem figyeltük meg. A monzogránitos kőzetekben a finomszemcsés monzonit gyakran a palásság mentén elnyúlt, elvonszolt, plasztikusan deformált zárványként jelenik meg.
Kis szemcsemérete miatt előfordul, hogy a finomszemcsés monzonit meghatározása nehézségekbe ütközik, ha a
szokványostól eltérő méretű testeket alkot. Például a Bátaapátiban mélyülő vágatok a tipikus finomszemcsés monzonitoktól eltérő megjelenésű és méretű kőzettestet vágtak át 11, illetve 6 m vastagságban (Keleti-lejtakna, 602–613 m és
Nyugati-lejtakna, 671–677 m). A kőzet mátrixa ekvigranuláris, finomszemcsés, benne hipidiomorf, fehér plagioklászszemcsék helyezkednek el. Sűrűn hálózzák be a kőzettesten kívül nem folytatódó aplittelérek.
Vékonycsiszolatban a finomszemcsés monzonit legnagyobb része diorit, de előfordul monzonit és szienit is.
Az aprószemcsés monzonit (1026 sz. feltárás a Nagymórágyi-völgy fölső bal mellékágában; Bkh–2 vágatfúrás,
35,37–37,19 m) zárványok formájában található monzogránitban és annak kontaminált változataiban. Mindenütt jelen
van, de a finomszemcsés változathoz hasonlóan a kutatási terület központi részén gyakoribb.
A kőzet sötétszürke, zöldesszürke, illetve barnásfekete színű, gyakran zöld-vörös elszíneződést mutat. Szövete apró-,
hipidiomorf-szemcsés vagy apró-, xenomorfszemcsés. A Mórágyi Gránit többi kőzetéhez hasonlóan az aprószemcsés
monzonit is gyakran palás, plasztikus deformáció bélyegeit viseli (V. tábla, 5. kép).
Az aprószemcsés monzonit, a finomszemcsés változattól eltérően, nem vagy csak elvétve tartalmaz fehér plagioklász-fenokristályokat. A színesásványokat amfibol és biotit képviseli, amelynek mennyisége 30–50% között változik. Ezek lencse vagy
rombusz alakú aggregátumokba tömörülnek, melyeket finomszemcsés, xenomorf földpátból és biotitból álló mátrix vesz körül.
Kontaktusa eltér a finomszemcsés változatétól, de ugyancsak magmás jellegű. Gyakran találkozunk foszlányos, hajladozó szegéllyel és a kőzettestek határát átlépő földpátlécekkel. A középszemcsés monzonit felé folyamatos átmenetet
mutat, annak szegélyén helyezkedik el. Zárványként gyakran tartalmaz kisebb-nagyobb finomszemcsés monzonitdarabokat, melyekkel határvonala éles. Ha az aprószemcsés monzonit aplittal érintkezik, akkor az utóbbiban amfiboltűk
jelenhetnek meg (VI. tábla, 1. kép). Vékonycsiszolatban az aprószemcsés monzonit összetétele általában monzonitos,
ritkábban szienites, kvarctartalmú változatok is előfordulnak.
A középszemcsés monzonit (1129. sz. feltárás Mórágy; Bkh–2 vágatfúrás, 12,06–14,28 m) nagyobb méretű (m-es –
10 m-es) testeket alkot. Színe sötétszürke, szürke, gyakran zöldes árnyalattal. Szövete közép-, hipidiomorf-xenomorfszemcsés, inekvigranuláris. A színesásványok csomós elrendeződése szembeötlő, pöttyös megjelenést kölcsönöz a kőzetnek. Az amfibollal és biotittal képviselt színeselegyrészek mennyisége 30–50% között ingadozhat, míg a fennmaradó
50–70%-ot 2–6 mm-es, xenomorf, ritkábban hipidiomorf földpátok és kvarc teszi ki. A kvarc mennyiségét 5%-ra becsültük. A Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben a térképezési terület közepe táján (az Üveghuta Üh–[36, –37] és –44
fúrás környékén) az amfibol gyakran túlsúlyba kerül a biotittal szemben. A középszemcsés monzonit szövete a magmafejlődés, illetve a metamorfózis során átalakult, eltorzultan ugyan, de gyakran látjuk a durvaszemcsés, magmás maradványszövet részleteit. A kőzetalkotók aprószemcsés aggregátumokba tömörülnek, csupán ritkán láthatunk egy-egy sajátalakú amfibolt vagy titanitot, amely a vágatok mélyebb szakaszán (Nyugati-lejtakna 1307–1663, Keleti-lejtakna
1315–1710 m) egyre gyakoribbá vált. Általános a színesásványok kloritosodása és epidotosodása, valamint a plagioklász
agyagásványosodása. (VI. tábla, 2. kép).
A középszemcsés monzonit érintkezése a monzogránitos kőzetekkel leggyakrabban hibrid kőzetváltozatokon keresztül folyamatos, illetve földpátdúsulásos átmenettel történik. Az aprószemcsés monzonithoz jobbára folyamatos átmenettel csatlakozik, míg a benne található gyakori finomszemcsés monzonitzárványok általában éles határvonalúak.
Vékonycsiszolatban a középszemcsés monzonit összetétele általában monzonitos, ritkábban szienites.
Leukokrata telérkőzetek (mC1le)
Idesoroltuk mind a monzogránitos, mind a monzonitos kőzettesteket átszelő leukokrata telérkőzeteket, amelyek leggyakoribb típusa az aplit (apl), mellette azonban mikrogránit (µγ), gránitporfír (γπ), leukokrata monzogránit (le) és
telérkvarc (q) is gyakran megjelenik. A leukokrata slíreket és szegregációkat az éles kontaktussal, telérként települő
leukokrata kőzetek átszelik, így a kőzettani hasonlóság ellenére nem vonhatók azokkal össze.
A leukokrata telérkőzetek vizuálisan földpátokban és kvarcban gazdagabbak a monzogránitnál, míg színeselegyrésztartalmuk mindössze 0–15% közötti (a színeselegyrész-tartalmat szabad szemmel hajlamosak vagyunk túlbecsülni), továbbá szövetük, szemcseméretük, illetve ásványaik megjelenése is eltérő. A titanit mennyisége szintén csekélyebb a monzogránitban megszokottnál, viszont előfordul allanit (OLÁH 2006).
Összetételük alapján három alcsoportot alkotnak. Az elsőbe finomszemcsés aplitok és durva – nagyon durvaszemcsés pegmatoidok tartoznak, közös jellemzőjük a nagy káliföldpát-tartalom és a biotit elenyésző mennyisége vagy teljes
hiánya. A második alcsoportba gránitos összetételű kőzeteket, mikrogránitot, gránitporfírt és leukokrata monzogránitot
soroltunk, amelyek 5–15% biotitot is tartalmaznak. Az utóbbi kőzetcsoport nem általános, de feltűnő bélyege a szételegyedéses, mikrografikus szövet. A harmadik alcsoportba tartozik a telérkvarc.
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Aplit névvel nagy földpáttartalmú (70%), ekvigranuláris (cukorszövetű), általában finomszemcsés kőzeteket jelöltünk. Az egyszerűség kedvéért idesoroltuk az apró-, közép- és durvaszemcsés (pegmatoid) változatokat is. Mikrogránit
névvel a gyakran mikrografikus szövetű (szételegyedéses), gránitos összetételű, finom–aprószemcsés kőzeteket illettük.
A gránitporfír a mikrogránit porfíros változata. Leukokrata monzogránit megnevezést a mikrogránithoz hasonló összetételű, de annál durvább szemcsés és nagyobb méretű testeket alkotó kőzetek kaptak. Néhány esetben a nagy vastagság
miatt (néhány m-től ~60 m-ig) nem bizonyítható a teléres települése. Telérkvarcnak a tisztán vagy csaknem tisztán kvarcból álló magmás kőzettelérek anyagát minősítettük.
A Mórágyi Gránit Formációba tartozó valamennyi teléres kőzet közös jellemzője, hogy valamivel töredezettebbek a
környezetüknél. A teléres kőzetcsoport kontaktusai minden esetben élesek, akkor is, amikor a palásság szög alatt szeli át
ezeket, ilyenkor a telérek szegélye cakkos, azt apró eltolódások szabdalják.
A vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a leukokrata telérkőzetek fő kőzetalkotó elegyrésze mikroklin, plagioklász és
kvarc, színesásványként biotit vagy biotit utáni klorit, illetve muszkovit van jelen. Az akcesszóriák közül opakásvány, kevés
titanit, néhol cirkon, apatit, egy esetben gránát fordult elő. Az aplitok, a mikrogránitok és a gránitporfírok többnyire éles
kontaktussal jellemezhető telérkőzetek. Összetételük a mikroszkópos vizsgálatok alapján leukokrata monzogránit, ritkábban
szienogránit. A nagy vastagságú telérek belseje pegmatoidos. A leukokrata monzogránit durvább szemcsés az aplitoknál,
és eltér a mikroszkópi szöveti képe is. Mindeme kőzetek részletesebb ismertetése a 2. függelékben található.
Aplit névvel illettük az általában rózsaszínű, finomszemcsés telérkőzeteket (1146 sz. feltárás, Mórágy; Bp–2 vágatfúrás, 14,29–14,77 m). Ásványos összetételük szabad szemmel nem vagy csak rosszul látható. Vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a kőzet átlagosan kb. 70% földpátból és 30% kvarcból tevődik össze, a két fő ásvány aránya azonban széles határok között ingadozik. Színe általában rózsaszín, de előfordul világosszürke és fehér változata is, bár ezek ásványos összetétele nem különbözik a rózsaszín változatokétól. Az aplit a leggyakrabban leírt teléres kőzet, amit annak tulajdonítunk, hogy az összes, a Mórágyi Gránit Formációhoz tartozó telér elvékonyodó vagy szétseprűződő szegélyén megtaláljuk. Vastagsága általában nem haladja meg a néhány centimétert, szétágazó, kanyargós települési formája nem követi
a DNy–ÉK-i szerkezeti irányt. Azonban a palásságra merőlegesen elhelyezkedő telérek szegélye finom gyüredezettséget,
apró nyírási síkokat láttat, ráadásul ezek vastagabbak is a palássággal megegyező irányban álló részeknél.
Előfordul, hogy az aplitok kiszélesednek, tömlőket, csomókat alkotnak, ebben az esetben durvaszemcsés pegmatoidokká alakulnak, az ezeket alkotó földpát- és kvarckristályok elérik a 2-4 cm-t. Nagyméretű biotitkiválásokat nem találtunk, centiméteres amfibollécek csupán monzonitok kontaktusán jelentek meg, főképp leukokrata slírekben. Az aplit
kontaktusainál gyakran figyelhetünk meg sávosságot (VI. tábla, 3. kép), ami az érintkező kőzetek kölcsönhatásának
köszönhető.
A mikrogránit (553. sz. feltárás, Bátaapáti; Üveghuta, Üh–26 fúrás, 170,08–174,89 m) színe vörösesbarnától halvány
rózsaszínen keresztül világosszürkéig változik. Szövete aprókristályos, xenomorfszemcsés, szerkezete általában orientált,
ami a biotitaggregátumok és a kvarc irányított elrendeződésében nyilvánul meg. A mikrogránitnak gyakran mikrografikus (szételegyedéses) szövete van, ami kézi nagyítóval már jól látható. Ásványos összetételében a xenomorf, ritkán hipidiomorf földpátok (25–50% plagioklász, 30–45% mikroklin) 55–70%-ot tesznek ki, a kvarc mennyisége 25%, míg az
idiomorf biotité 5%-ra becsülhető. A telérek vastagsága általában 5–10 cm, a Nyugati-lejtakna 1010–1070 m közé eső
szakaszán több métert is elér. A megkutatott terület É-i részén a mikrogránittelérek gyakoribbak, mint a D-in.
A mikrogránit (VI. tábla, 4. kép) gyakran fordul elő a többi leukokrata kőzettelérrel együtt, olykor elkülöníthetetlenül.
A kőzet akcesszóriákban szegény, a titanit teljesen hiányzik. A mikrogránit a Mórágyi Gránit többi kőzetéhez hasonlóan gyakran palás, ami a biotitlemezkék rendeződéséből látható.
A mikrogránittelérek a Mórágyi Gránit valamennyi alapkőzettípusát, sőt még a leukokrata monzogránit sötétszürke
változatát is harántolhatják. Érintkezésük a befogadó kőzetekkel minden esetben éles.
A gránitporfír (1912. sz. feltárás az Ördög-oromtól K-re lévő völgyben; színe a felszínen vörösesbarna, téglavörös,
szövete hipidiomorf porfíros. Az alapanyag 0,5–4 mm-es, hipidiomorf és xenomorf földpátszemcsékből (25–50% plagioklász, 30–45% mikroklin), valamint 0,2–2 mm-es, xenomorf kvarcból áll, továbbá 5% körüli mennyiségben tartalmaz
néhány mm-es biotitlemezkéket. A gránitporfír (VI. tábla, 5. kép) jellegzetessége a granofíros-mikrografikus szövet,
amely kvarc és káliföldpát szételegyedésével keletkezik, valamint 6–25 mm-es mikroklin-fenokristályok jelenléte.
A gránitporfírtelér viszonylag ritkán megjelenő telértípus. Vastagsága elérheti az 5 m-t is, a kisebb, 0,5 m körüli
telérek azonban gyakoribbak (VI. tábla 6. kép).
A leukokrata monzogránitban (694. sz. feltárás a Kismórágyi-völgyben, Üveghuta Üh–2 fúrás, 360–381 m) a többi
monzogránit-változathoz képest kevesebb, az aplitokhoz képest több a színesásvány, a mikrogránitokénál pedig nagyobb
a szemcsemérete. Bár általában teléres, települési viszonyai nem minden esetben tisztázottak. A többi teléres kőzethez
hasonlóan a Mórágyi Gránit elterjedési területén mindenütt előfordul, talán a monzonittestek közelében gyakoribb. A
legszebb előfordulásait a Hilda-völgy forrásánál és a vágatokban találjuk. Szemcsemérete alapján két típusát különböztetjük meg: a középszemcsés és az aprószemcsés leukokrata monzogránitot.
A középszemcsés leukokrata monzogránitot a monzogránittól csupán a színesásványok mennyisége alapján tudjuk
megkülönböztetni, ez a típus emlékeztet leginkább a monzogránitra. A középszemcsés típus településformája nem tisztá67

zott, kisebb tömböket alkot, amelyek valószínűleg éles határral különülnek el a monzogránittól, kontaktusait nem észleltük. Feltehetően szintén teléres településű, csak nagy vastagságban fordul elő.
Az aprószemcsés leukokrata monzogránitnak két altípusa ismert, az egyik világos színárnyalatú, a másik sötétszürke.
A világos színárnyalatú altípus jellemzője a monzogránitokénál savanyúbb ásványos összetétel (24% kvarc, csupán
8% körüli biotit) mellett a feltűnő fakófehér vagy világos rózsaszín megjelenés. Három változatát dokumentáltuk a
Bátaapátiban lefolytatott kutatás során.
Az első változatnak világos rózsaszín, illetve világosszürke, bontottan fakófehér színe és jellegzetesen írásgránitra
emlékeztető habitusa van (VII. tábla, 1. kép). A kőzet megkülönböztető bélyege az aprószemcsés, szételegyedéses (eutektikus) szövet, amely durvább, mint a mikrogránitban található mikrografikus szételegyedés. Az 1–3 milliméteres
kvarc és földpát egyenes vonalú ásványaiból adódó rajzolatot a földpátok bontása kihangsúlyozza.
A második változat üdén is fehér, nem csupán bontottan. Az aplitoknál durvább szemcsés, egyenlőtlen szemcseméretű.
A harmadik változat eredeti összetételében nem tér el az előző változatoktól, de szerkezete erősen nyírt, palás, milonitos (VII. tábla, 2. kép). Mikroklin-szigmaklasztok ágyazódnak be a dinamikusan átkristályosodott kvarcsávokból, irányított biotitból, kloritból, muszkovitból és földpátból álló mátrixba. Ez volt a leukokrata monzogránit legelőször dokumentált megjelenési formája (Üh–2 alsó szakasza).
A teléres településű, aprószemcsés leukokrata monzogránit sötétszürke altípusa (VII. tábla, 3. kép) monzonitra
emlékeztet, amivel össze is téveszthető. Ez az altípus aprószemcsés, palás és gyakran sávos (VII. tábla, 4. kép). Színét a
kőzet szövetében található kevés, de viszonylag egyenletes eloszlású, finom szemcseméretű biotitnak köszönheti.
A kvarctelérek és -erek szürke színűek, finomkristályostól aprókristályosig változó szemcseméretűek. Idiomorf, fejlett kvarckristályokkal nem találkozunk, általában a kvarcszemcsék xenomorfok, térkitöltőek. A szemcsék sávos vagy
csak unduláló kioltásúak, lóbás szemcsehatárokkal, és alszemcsék is előfordulnak. A telérek vastagsága leggyakrabban
csak cm-es nagyságrendű, az 1501. (Tértörő-völgy jobb oldala) és 1968. sz. feltárásban (az Eszter-forráshoz lefutó völgy
jobb oldali ága) 20-30 cm. Dőlésük 76/70° és 298/46° között változik.
Egy esetben, Mórágy D-i részén, a Szállás-völgy bejáratától Ny-ra (1133. sz. feltárásban) a telér vastagsága eléri a 4
m-t, dőlése itt 302/85°, ami jól megegyezik a regionális palásságéval. E kvarctelért szabdaló törésrendszer hasábos
(kvarcitra jellemző) elválást eredményezett, a legmarkánsabb rendszer párhuzamos a palássággal. A telér kontaktusa
éles, ráadásul a kvarctestet befogadó monzogránit szegélyén a telér milonitos szerkezetű, tehát a milonitosodást kiváltó
plasztikus deformációs esemény előtt képződött (VII. tábla, 5. kép).
A kvarctelérek mind a vágatokban, mind a fúrásokban is megtalálhatók, szép példát láttunk az Üh–22 fúrás 386. mében (VII. tábla, 6. kép), ahol a kvarctelér epidotdús metamorf kőzet xenolitját hordozza magában.
Típusos példány bukkant elő a Bkh–1 vágatfúrásban is, itt a kvarctelér aplitba települ, a kontaktusai élesek (VIII.
tábla, 1. kép). Az aplit és a kvarctelér között nem találunk karbonátot vagy agyagot, ami a hidrotermás eredetű kvarckitöltés esetében igen gyakori. A fényképen bemutatott kvarctelér szimmetrikus felépítésű, mindkét oldalán aplit van,
vagyis a kvarc, későmagmás folyamatok során, közvetlenül az aplit után foglalta el a jelenlegi helyét.
XENOLITOK (TÉRKÉPEN NEM ÁBRÁZOLHATÓK)
A Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben (monzogránitokban, monzonitban, sőt kvarcérben is) nagyon ritkán (az Üveghuta Üh–22 és –[44–45] fúrásban, a Bp–1 és Bx–1 vágatfúrásban és a Nyugati-lejtakna 1528,2 m-ében) 5–8 cm átmérőjű
xenolitok találhatók. Eredetük tisztázatlan, helyzetükből adódóan kora-paleozoos korúak. Vizuálisan ezek szögletes, éles
határokkal jellemezhető, fakózöld-zöld, ritkábban rózsaszínes barnás árnyalatú, apró- és hipidiomorfszemcsés zárványok.
Legjobban dokumentált előfordulásuk az Üveghuta Üh–44 jelű fúrás 103,88 m-ében található, középszemcsés monzonitban (VIII. tábla, 2. kép) van. Ez epidot-kvarc szaruszirt, erős kontakthatással, a határokon kontaktzónával.
A Bp–1 jelű vágatfúrás 39,7 m-énél és a Nyugati-lejtakna 1528,2 m-énél kontaminált monzonitban hasonló zárványok települnek, szintén éles határokkal. A Bp–1 fúrásban észlelt 65×30 mm-es zárvány aprószemcsés, világoszöld,
üvegszerű kristályok halmazából áll. Szegélyén gyöngysorszerűen, apró, rózsaszínű idiomorf kristályok sorakoznak.
Vizuális meghatározás alapján a világos kristályhalmaz kvarc, a rózsaszín szegély a zárvány köré a befogadó kőzetből
csoportosult földpátkristályok sora (VIII. tábla, 3. kép).
A xenolitok epidotból, illetve klinozoizitból, gránátból, klinopiroxénból, kvarcból, titanitból, kevés kalcitból és
mikroklinból álló szaruszirtek. Petrográfiai leírásuk és elektronmikroszondás elemzési adataik a 2. függelékben találhatók.
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TRIÁSZ–JURA KÉPZŐDMÉNYEK
Területünk triász–jura képződményei a Keleti-Mecsek peremvidékére esnek. A Keleti-Mecsekben a gyakorlatilag
folyamatos mezozoos rétegsor (8. ábra) vastagsága 3500 m körül lehetett (TÖRÖK Á. 1998, NÉMEDI VARGA 1998, CSÁSZÁR
1998, 2004), ebből térképezési területünkön csak az alsó-jura és a triász rétegek néhány fragmentuma fordul elő.
A jurát az alaphegység felszínén területünkön az alsó-jura Vasasi Márga Formáció képződményei képviselik. A Cikó
C–2 és –3 fúrásban ezek alatt a felső-triász–alsó-jura Mecseki Kőszén Formáció, ez alatt a C–2 fúrásban a felső-triász
Karolinavölgyi Homokkő, ennek feküjében pedig feltételezhetően a középső-triász Csukmai Formáció (mészkő) fordul
elő (9. ábra). A területünktől nem messze Ny-ra eső Ófalu Ó–1, –2 és –3 fúrásban a Vasasi Márga alatt szintén megvan
a Mecseki Kőszén Formáció, az Ó–3 fúrásban pedig a Vasasi Márga fedőjében a Hosszúhetényi Mészmárga Formáció
települ az alaphegység felszínére.
Valamennyi paleozoos és mezozoos alaphegységi képződményt kréta alkálibazalt-telérek szelik át, amelyeket új rétegtani egységbe, a Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formációba sorolunk.
A fúrások maganyagát — ahol ez nem volt, leírását — részben átértékeltük, az alábbiakban az átértékeléssel kapott
mélységeket és vastagságokat használjuk.
Középső-triász, Csukmai Formáció (cT2);
felső-triász, Karolinavölgyi Homokkő Formáció (kaT3) — csak fúrásban
A Cikó C–2 fúrásban a Mecseki Kőszén Formáció telep-közbetelepüléses szakasza alatt — kréta alkálibazalt („alsókréta vulkanit [trachidolerit]”)-közbetelepülésekkel — homokkőrétegsor települ 69,6 m látszólagos vastagságban
(476,4–546,0 m), míg a fúrás legalsó 16,6 m vastag szakasza (546,0–562,6 m) az eredeti dokumentáció szerint triász (?)
mészkő. A Mecseki Kőszén alatti 69,6 m-es szakasz tehát valószínűleg a Karolinavölgyi Homokkőbe sorolható, míg az
ez alatti 16,6 m vastag rétegsor valószínűleg a középső-triász Csukmai Formációba tartozik. Ez alatt tektonikus határral
az Ófalui Formációcsoport képződményei következnek.
A Mecsekben a Csukmai Formáció TÖRÖK Á. (1998) szerint a triász karbonátos rétegsor zárótagja, amely felfelé egy lefűződő lagúnafáciesbe (Kantavári Mészmárga Formáció) megy át. Kora késő-anisusi–ladin. Két tagozatra bontható: a Kozári
Mészkőre és a Káni Dolomitra. A C–2 fúrás az előbbit harántolhatta. Jellegzetes kifejlődésében szürke, egyenetlen törésű,
vastagpados mészkő, gyakori ooidos és krinoideás betelepülésekkel. Foltokban gyakran dolomitosodott. Normális rétegtani
helyzetben a Zuhányai Mészkő Formációra (felső-anisusi) települ. Felette a Kantavári Mészmárga Formációnak (ladin–karni)
kellene következnie, ez azonban a fúrás rétegsorából hiányzik, s a fedőben közvetlenül a fiatalabb Karolinavölgyi Homokkő
Formáció következik. A fúrás rétegsorát tehát tektonikailag mindenképpen erősen zavartnak kell tekintenünk.
A Mecsekben a Karolinavölgyi Homokkő Formáció TÖRÖK Á. (1998) szerint a triász üledékciklust záró, nagyvastagságú törmelékes rétegsor. Alsó szakaszán aprókavicsos homokkő, finomszemű homokkő és aleuritos agyagkő
található. A homokkövek arkóza jellegűek. A kőzetek jól rétegzettek, szürke, barnásszürke, zöldes- és vörösesszürke
színűek. A középső szakasz delta típusú, keresztrétegzett, durvaszemű, ritmusosan osztályozott homokkővel kezdődik,
amelyre tavi fáciesű zöldes chamozitos rétegek következnek. A felső szakaszra chamozit és agyagvaskő jelenléte és
kötőanyagként karbonát feldúsulása jellemző. A fúrásleírás alapján nem lehet eldönteni, hogy az alsó vagy a középső szakaszba tartozó homokkővel van-e dolgunk. Annyi azonban világos, hogy vastagsága a szokásos 400-500 m-esnek csak
töredéke, minden bizonnyal tektonikus okokból.
A Cikó C–2 fúrásban tehát a mezozoos rétegsor és az Ófalui Formációcsoport határán jelentős töréses elmozdulás
volt, amelynek eredménye a triász (kb. 1,5 km vastagságú) idősebb tagjainak hiánya. A triász rétegsor hézagosságából
ítélve a tektonizmus széles sávot érintett.
Felső-triász–alsó-jura, Mecseki Kőszén Formáció (mkT3–J1) — csak fúrásban
A Mecseki Kőszén Formációt a kutatási területen bizonyítottan három fúrás harántolta. A Zsibrik Zs–1 fúrásban a
formáció harántolt vastagsága (146,0–198,6 m között) mindössze 52,6 m. Leggyakoribb képződménye a sötétszürke, csillámos, gyakran bitumenes, palás agyag, amelyben néhány, többnyire dm-es vastagságú, kivételesen 1,7 m-es szenesagyag-közbetelepülés, ritkábban fekete, fényes kőszénzsinór (max. 13 cm) is található. A formációnak csak a legfelső (1,5
m) rétegeit alkotja bitumenes vagy fakószürke homokkő. Kagyló és kövületes mészkő csak kivételesen fordul elő, ugyanakkor egy közel 1 m vastag, kavicsos kovás mészkőtestet és egy 2,1 m vastag, sötétszürke mészkőbreccsa-réteget is tartalmaz. A rétegsorban gyakori a korábbi irodalomban (VADÁSZ 1960, WEIN 1966) „alsó-kréta trachidolerit”-nek nevezett
vulkanitbetelepülés (Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció, összesen kb. 20 m), különösen a rétegsor alsó részén. Itt
a kőzet erőteljesen palásodott és gyűrt. E deformáció és a közel 1,5 km-es triász összlet hiánya alapján joggal tételezhetjük fel, hogy a formációnak tektonikus kontaktusa van a rétegsor legalját képező Ófalui Formációcsoporttal (zöld,
kvarcitos fillit), vagyis a rétegsor a formációnak csak egy részét tartalmazza.
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9. ábra. Mezozoos képződményeket feltáró főbb fúrások a kutatás területen
(szerk. Gyalog L.)
Q = negyedidőszaki képződmények, ÓPz1 = Ófalui Formációcsoport. További
indexek magyarázata a 8. ábra alatt

Figure 9. The most important boreholes of the study area exposing Mesozoic
sequences (comp. by Gyalog, L.)
Q = Quaternary sediments, ÓPz1 = Ófalu Group. For explanation of the other
codes, see Figure 8

8. ábra. A Keleti-Mecsek rétegtani egységei (GYALOG 1996, pp. 166–168 nyomán)
Sötétszürke = a területünkön felszínen található képződmények, világosszürke = a területünkön csak fúrásból ismert üledékek. Formációk: rK =
Rozsdásserpenyői Alkálibazalt, meK1 = Magyaregregyi Konglomerátum, aK1 = Apátvarasdi Mészkő, mK1 = Mecsekjánosi Bazalt, hvK1 =
Hidasivölgyi Márga, mvJ3–K1 = Márévári Mészkő, vJ3 = Várkonyi Mészkő, dJ2–3 = Dorogói Mészmárga, óJ2 = Óbányai Mészkő, kmJ1–2 = Komlói
Mészmárga, pkJ1–2 = Pusztakisfalui Mészkő, óJ1 = Óbányai Aleurolit, mJ1 = Mecseknádasdi Homokkő, hhJ1 = Hosszúhetényi Mészmárga, vJ1 =
Vasasi Márga, mkT3–J1 = Mecseki Kőszén, kaT3 = Karolinavölgyi Homokkő, kvT2–3 = Kantavári, cT2 = Csukmai, zT2 = Zuhányai Mészkő, lT2 =
Lapisi Mészkő, rT2 = Rókahegyi Dolomit, hhT2 = Hetvehelyi Dolomit, pT2 = Patacsi Aleurolit, jT1 = Jakabhegyi Homokkő, kP2–T1= Kővágószőlősi
Homokkő, R = rétegsor, I = intruzív test

Figure 8. Stratigraphic units of the East Mecsek (after GYALOG 1996, pp. 166–168)
Dark grey = sequences on the surface of the study area, light grey = sequences only known in the study area from boreholes. Formations: rK =
Rozsdásserpenyő Alkali Basalt, meK1 = Magyaregregy Conglomerate, aK1 = Apátvarasd Limestone, mK1 = Mecsekjános Basalt, hvK1 = Hidasi-völgy
Marl, mvJ3–K1 = Márévár Limestone, vJ3 = Várkony Limestone, dJ2–3 = Dorogó Limy Marl, óJ2 = Óbánya Limestone,kmJ1–2 = Komló Limy Marl, pkJ1–2 =
Pusztakisfalu Limestone, óJ1 = Óbánya Siltstone, mJ1 = Mecseknádasd Sandstone, hhJ1 = Hosszúhetény Limy Marl, vJ1 = Vasas Marl, mkT3–J1 = Mecsek
Coal, kaT3 = Karolina-völgy Sandstone, kvT2–3 = Kantavár, cT2 = Csukma, zT2 = Zuhánya Limestone, lT2 = Lapis Limestone, rT2 = Rókahegy Dolomite,
hh
T2 = Hetvehely Dolomite, pT2 = Patacs Siltstone, jT1 = Jakabhegy Sandstone, kP2–T1= Kővágószőlős Sandstone, R = sequence, I = intrusive body
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A Cikó C–2 fúrás szűkszavú leírása a 257,5–562,6 m között — vagyis a Vasasi Márga és az Ófalui Formációcsoport
között — települő, valamivel több mint 300 m-es látszólagos vastagságú rétegsornak csak nagyon áttekintő jellegű
tagolását teszi lehetővé. Ez a rétegsor nemcsak vastagságában különbözik a Zs–1 fúrásétól, hanem kifejlődésében is. A
C–2 fúrásban a 218,9 m-es (257,5–476,4 m) Mecseki Kőszén Formáció két szakaszra különíthető. A zsibriki fúrásénál
sokkal gyakoribb vékony szén- és palás szén-, valamint szenes agyagpalarétegek 86,0 m-es felső része (257,5–343,5 m)
homokkő, 132,9 m-es alsó része (343,5–476,4 m) palás agyag- és agyagmárgarétegek között települ. A zsibriki fúrásból
a homokkőbe zárt telepeket tartalmazó szakasz feltehetően fáciesváltozás miatt hiányzik.
A Cikó C–3 fúrásban a Mecseki Kőszén Formáció rétegsora nagymérvű egyezést mutat a C–2 fúráséval, amennyiben
a felső, 233,2 m vastag szakaszán (176,8–300,0 m) a néhány szenes agyagkő- és fekete kőszén-közbetelepülés itt is homokkőrétegekbe zártan jelenik meg, míg a számos agyagos kőszén- és a kevesebb szenes agyagkőréteg majdnem kizárólag aleurolitrétegekbe ágyazódik. A formáció teljes harántolt vastagsága 189,3 m (176,8–366,1 m), ezt a szakaszt majdnem kizárólag homokkő képviseli, esetenként aleurolit-betelepülésekkel. Nem ritka a keresztrétegzettség. Felső szakaszának színe világosszürkétől sötétszürkéig változik, de 250,9 m alatt a kőzet gyakran durvaszemcséjű, rendszerint sötétszürke színű, és kevés kőszenes betelepülést is tartalmaz. Aprókavicsos homokkő egyetlen vastagabb padban jelenik meg
1,8 m vastagságban, szögletes mészkő- és homokkőtörmelék (max. 7 cm-es mérettel) két szintben fordul elő. Kréta alkálibazalt („alsó-kréta bazalt”)-telér több helyütt is előfordul a rétegsorban. A triász-jura rétegsor legalsó, 19,7 m-es szakaszát (366,1– 385,8 m) a leírás alapján nem lehet egyértelműen besorolni, tartozhat a Mecseki Kőszén, de ugyanúgy a
Karolinavölgyi Homokkő Formációhoz is.
A formáció tektonikusan érintkezik a 46,2 m vastagságban (385,8–432,0 m) harántolt, az Ófalui Formációcsoportnak
a fúrásleírás szerint metaspilitből és metabazaltból álló képződményeivel (feltehetően az Erdősmecskei Amfibolit Formációval).
Alsó-jura, Vasasi Márga Formáció (vJ1) — v
A feltárásokban az alábbi kőzettípusokat különítettük el: aleurolit (vau), homokkő (vhk), limonitos homokkő (vlihk),
breccsa (vbr), mészkő (vm), márga (vmg), mészmárga (vmmg).
A vizsgált területen a Vasasi Márga főként törmelékként és néhány kisméretű szálkibúvás formájában jelenik meg a Rákpatak völgyének DK-i oldalán Zsibrik falu és a Goldgrundtanya (Perczel-kastély) közötti keskeny (50–200 m széles) sávban,
az erdő pereme mentén. Emellett a kutatási terület északnyugati részén több, főként szénkutatási célú fúrás is harántolta.
Kőzetösszetétel. Litosztratigráfiai megnevezésével ellentétben a formáció uralkodó képződménye a tanulmányozott
feltárásokban a homokkő, amely a felszínen rendszerint okker- vagy fakó barnássárga színű, erősen meszes, ugyanakkor
a nemritkán kovás kötőanyagú változatának friss törési felülete szürke. A kőzet túlnyomórészt pados kifejlődésű, de a
padok között esetenként világosbarna vagy sötétszürke színű homokos aleurolit- és aleuritos agyagmárga-, valamint márgaközbetelepülések is előfordulnak.
A jura előfordulások sávjának nagyobbik, DNy-i részén a homokkőben változó gyakorisággal jelenik meg a rendszerint okkersárga színűre mállott, néhány mm-től 4 cm-ig változó méretű, karbonát anyagú, részben tökéletesen kerekített kavics, részben szögletes kőzettörmelék (CSÁSZÁR 2005). Egyetlen olyan feltárása (az 592. sz. az Aranyos- és a Studer-völgy között) ismert, ahol a homokos aleurolit-közbetelepülésekkel tagolt homokkőpadokban a szögletes kőzettörmelék nem csupán rendszertelenül hintett formában, hanem azok között rétegszerű vagy jelentősebb méretű breccsalencséket formál (VIII. tábla, 4. és 5. kép), mintegy 2 m vastagságban.
Az 592. sz. feltárás szelvényszerű, részletes terepi és laboratóriumi leírását SZINGER (2006) végezte, külön vizsgálva
a karbonátszemcsék alak és méret szerinti eloszlását. Az összesen 17 db törmelékszemcsén Scheibler-módszerrel
elvégzett karbonátvizsgálat eredménye egyértelművé teszi, hogy a karbonát anyagú kőzettörmelék annak ellenére
dolomitnak minősíthető, hogy legalább kis mértékben mindig pezseg. A minták legkisebb kalcittartalma 5%, de a legnagyobb sem haladja meg a 21%-ot, miközben a dolomittartalom 65–81% között változik (GYURICZA 2006).
SZINGER (2006) a dolomittörmelék mellett a breccsaszintben metamorf kvarckavicsot is említ, amelynek a mérete
maximum 3 cm, gyakorisága azonban nem éri el az 1%-ot.
A Zsibrik környéki Vasasi Márga-feltárások durva törmeléke csaknem kizárólag karbonát anyagú; az elvégzett kalcitdolomit vizsgálatok alapján kijelenthetjük, hogy legalábbis uralkodóan dolomit eredetű. A törmelékben a nagyobbik
hányadot a változó mértékű, többnyire mégis inkább jól kerekített kavicsok képviselik. Mindazonáltal szögletes vagy alig
kerekített kőzettörmelék is szép számmal van jelen. Figyelmet érdemel továbbá, hogy olyan törmelékszemcse is akad,
amelynek egyik fele jól kerekített, miközben másik felét törési felület képezi. Ez a jelenség arra utal, hogy ezek már kavicsként szállítódtak, de útközben az egyébként okkersárgára színeződött, mállékony kavicsok valószínűleg az egymással történő ütközés hatására feldarabolódtak.
A karbonát anyagú szemcsék mellett esetenként alig koptatott kvarcit- és kivételesen metamorfitkavics is előfordul.
A nagyon ritkán előforduló 2-4, maximum 10 mm-es méretű kvarcitkavics rendre a közép- és durvaszemcséjű homokkőrétegekben jelenik meg.
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A Rák-patak völgyében és főként attól északra mélyült jelentős számú kőszénkutató fúrás egy részének (Cikó C–3,
–VI, –VIII, –XII és –[XV–XVI]) maganyagát is át tudtuk nézni.
Közülük értékelhető mennyiségű dokumentációs kőzetminta a Cikó C–3 fúrásból állt rendelkezésre a 11,6–385,8 m
közti intervallumból. Ezen belül 176,8 m-ig a rétegsor minden kétséget kizáróan a Vasasi Márga Formációba sorolható,
ahol a lefelé csökkenő karbonáttartalmú rétegsorban a márga és az aleurolitmárga a jellemző kőzettípus, amelybe nagyon
ritkán egy-egy homokkőréteg, míg 90 és 100 m között egész homokkőköteg települ közbe. A 10-20°-os dőlésű rétegsorban helyenként kagylóhéjtöredékek ismerhetők fel, és a bioturbáltság is jellemző bélyegnek tekinthető. A 385,8 m alatti szakaszból nem állt rendelkezésre fúrómag, ezért ezt (a 432,0 m-ben lévő talpig) dokumentáció alapján soroltuk az
Ófalui Formációcsoportba (Erdősmecskei Amfibolit Formáció).
A Cikó C–VI fúrásban 20,0–35,8 m között finomszemcséjű homokkő és aleurolit vagy aleurolitmárga anyagú kőzet
települ. Az utóbbi kőzettípusban a tömegesen megjelenő szivacstűk mellett mészvázú bentoszforaminiferák is megjelennek. A C–VIII fúrásból a 9,8–61,8 m közötti szakaszból állt rendelkezésre fúrómag, amely 10,2 m-től a Vasasi Márgához
sorolható. A további szakaszon a domináns kőzettípus az aleurolit, a felső részen mellette még homokkő is megjelenik.
Ezen belül 29,5–36,0 és 37,5–54,3 m között bontott alkálivulkanit települ. Az utóbbi és az üledék közötti kapcsolat jellege a hézagos mintavételezés következtében feltáratlan maradt. A C–XII fúrás 13,5–70,2 m-es szakasza 50 m-ig bioturbált kagylóhéjas aleurolitmárgából, alatta bioturbált, növénymaradványos homokkőből áll. A C–XV fúrásnak a Vasasi
Márgába sorolható rétegsorát a rendelkezésre álló fúrómagban 32,9–69,8 m között ugyancsak aleurolit és homokkő
alkotja, benne gyakori a szenesedett növénymaradvány és az apró kagylóteknő.
A fúrások maganyaga — vagy annak hiányában dokumentációja — alapján megállapítottuk, hogy a felszíni feltárások
uralkodó kőzettípusával szemben a fúrások rétegsora nagyon változékony (ebben közrejátszhatott, hogy a fúrások északabbra esnek, és sokkal nagyobb területen szóródnak szét, mint a feltárások). A fúrásdokumentációk szerint a Cikó C–XII és
C–XIV fúrásban aleurolit és agyagmárga a meghatározó kőzettípus, a C–XIII és –XV-ben homokkő, míg a C–XVI fúrás
alsó részén agyag és márga, felső részén pedig főleg homokkő települ. A formációt fedőjétől feküjéig harántoló két fúrás (a
C–2 és a –3) rétegsora arra utal, hogy a szemcseméretre vonatkozóan egyértelműen általánosítható tendencia nem
állapítható meg, ami részben a rétegsor litológiai változékonyságára, részben meredek dőlésű szerkezeti elemek menti változatos mértékű horizontális elmozdulásokra, esetleg vetődésekre vezethető vissza. Ebből adódik az a körülmény is, hogy
a két fúrás rétegsora alapvetően eltér egymástól mind a vastagság, mind a kőzetösszetétel tekintetében.
A zsibriki 592. sz. feltárás breccsájához hasonló breccsatartalmú horizontot a fúrások egyikében sem sikerült felismernünk. Viszont egy — a területünktől DNy-ra lévő — apátvarasdi völgyben a zsibrikivel azonos jellegű breccsatartalmú rétegek jönnek elő (SZINGER 2006). Ez arra utal, hogy a képződmény az Ófalui-törés déli közvetlen közelében
jelentős mértékben fejlődhetett ki. Hiánya a mindössze néhány száz méterre lévő fúrásokban — a meredek település,
gyűrődés és felpikkelyeződés jelezte kompresszió figyelembevételével — úgy értelmezhető, hogy az Ófalui-törés vonalától néhány km-rel É-ra eredetileg sem volt meg, vagyis közeli D-i szárazföld nyomának tekinthető.
Külön kell szót ejtenünk a 374. sz. feltárásban (a Zsibrik Zs–1 fúrástól 200 m-re DNy-ra) sűrű törmelékként előforduló kőzetváltozatról, amelynek még a besorolása is megkérdőjelezhető. A mállottan okker, esetenként piszkosbarna
színű kőzet (aleurolit?) friss állapotban középszürke színű, selymes fényű, mindazonáltal viszonylag laza szerkezetű, és
nagy mennyiségben tartalmaz muszkovitcsillámot, szemben az összes többi, a Vasasi Márgába sorolt kőzetváltozattal.
Ehhez fogható nem fordul elő sem a pannóniai, sem az idősebb kőzettípusok között. A feltárás anyaga tehát jobb híján
került a Vasasi Márga Formációba.
Település, kontaktusok. A Vasasi Márga rétegtani feküje a területen nem látható. Idősebb képződmény a DK-i irányú
szomszédságában található Ófalui Formációcsoport, de a vele alkotott kontaktus sehol sincs feltárva. Az Aranyos-völgy
torkolatának jobb oldalán a Vasasi Márga szálkibúvása (713. sz. feltárás) mellett megjelenő metamorfittörmelék alapján
esélyt láttunk arra, hogy a két képződmény kontaktusát feltárjuk. Az itt lefolytatott árkolás eredményeként világossá vált,
hogy míg a Vasasi Márga homokkőpadjai viszonylag élesen, kb. 70°-os ÉNy-i irányú dőlés mentén határolódnak le,
addig a metamorfit mállott anyaga agyagos mátrixú tektonikus breccsába belegyúrva fordul elő más, ismeretlen korú és
üledékes eredetű kőzetfragmentumokkal (aleurolit, mészkő) együtt. A szálban álló metamorfitot nem sikerült elérni az
árkolással.
A 713. sz. feltárásban a Vasasi Márgához közvetlenül egy 20 cm vastag, ráncolt rétegköteg csatlakozik, amely az alábbi rétegekből áll: lila, laminált aleurolit, világosszürke, fehér, lilás, agyagos mészkő, majd szürke, végül kiékelődő sárga
agyagréteg. A metamorfit felőli oldalon ezt szürkefoltos tarka málladék követi, amelyben szürke, fehér porló mészkőtörmelékből, másutt sárga agyagból, illetve szívós, sötétszürke agyagból álló testek vannak begyúrt állapotban. A sötétszürke agyag átlagos vitrinitreflexió-értéke 0,553%, szervesanyag-tartalma 47%-ban vitrinit, 47%-ban leptinit (HÁMORNÉ
VIDÓ 2006). A sötétszürke és a sárga agyag ásványos összetétele egymáshoz közelálló; közel azonos mennyiségben
szerepel ezekben a kvarc, a montmorillonit és a kaolinit (KOVÁCS-PÁLFFY, KÓNYA 2005).
A 711.+713.+715. feltárást DK felé lezáró szerkezeti zónában a metamorfit felé haladva a teljesen mállott alapanyagban egyre gyakoribbá válik a mállékony metamorfittörmelék, esetenként metamorfitkavics (CSÁSZÁR 2005).
A Vasasi Márga fedőjében többnyire kvarter, kisebb részben pannóniai képződmények települnek. Egyetlen kivétel
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egy 0,5 m vastagságú miocén pad (meszes kötőanyagú homokkő- és konglomerátum) a 428. sz. feltárásban (a Juhhodályvölgytől ÉK-re eső völgyben).
Ásványos összetétel. A Vasasi Márga nehézásvány-összetétele a mikromineralógiai vizsgálatok (GYURICZA 2006) szerint rendkívül szegényes. Ezen belül ugyan nehézásványok a legnagyobb mennyiségben az 592. sz. feltárásban (az Aranyos- és a Studer-völgy között) jelennek meg (0,43–11 s%-ban), ugyanakkor az ásványfázisok száma itt a legkisebb, majdnem kizárólag csak a könnyűfrakció (limonitos kovaaggregátum, kőzettörmelék és kvarc), a nehézfrakcióból főleg
limonit van jelen.
A Vasasi Márga vitrinitreflexió-értékei a szervesanyag-vizsgálatok szerint (HÁMORNÉ VIDÓ 2006) szokatlanul szórnak; a 842. sz. feltárásban (az Aranyos-völgy bal oldalában) 1,201, míg két vizsgált cikói fúrásban (C–3 és –VI) 0,5%
körüli értéket mutatnak. A szerves anyag uralkodóan vitrinit, de a C–VI fúrásban a leptinit az uralkodó.
Ősmaradványok. A formáció a területen döntő mértékben homokkő anyagú, ezért a benne lévő ősmaradványok (8.
táblázat) rendszerint erősen töredékesek, míg az egyetlen jelentősebb vastagságú szürke aleurolitmárga anyagú előfordulás (370. sz. feltárás a Zsibrik Zs–1 fúrástól 500 m-re DNy-ra) — a terület legészakkeletebbi ismert szálkibúvása —
gazdag és viszonylag változatos kagylótársaságot, ezen belül nagy mennyiségű Gryphaea-kagylóteknőt rejt magában (V.
tábla, 6. kép), többnyire jó, de legalábbis elfogadható megtartási állapotban. Ez rendszerint a formáció jellegadó ősmaradványa. Hasonlóképpen az 592. sz. feltárás (az Aranyos- és a Studer-völgy között) képződményeinek törmelékszemcséi között is megfigyelhetők Gryphaea-töredékek, de az egyéb gyöngyházhéjú kagylóhéjakhoz hasonlóan mindig
töredékes formában. Nem zárható ki itt a Brachiopoda-teknők törmelékének előfordulása sem, de a legfeltűnőbb jelenség a telepalkotó szervezetek (korallok) viszonylag gyakori kis — maximum 5 cm-es méretű — törmeléke. Egyetlen esetben találtunk még pontosabb azonosításra alkalmatlannak bizonyult csonttöredéket is (Ősi A. szóbeli közlése).
8. táblázat. A Vasasi Márga területünkről meghatározott ősmaradványai (det.: sporomorfák:
Sieglné Farkas Á., kagylók: Szente I., foraminiferák: Görög Á., Asteroceras: Pálfy J.

Jelölés nélkül: 370. sz feltárás (Rák-patak völgye), jelölve: a 433. sz., b 592. sz., c 602. sz. d 430. sz. feltárás,
e
Cikó C–3 fúrás
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A részletes kagylófauna-vizsgálat eredményei (SZENTE 2006) szerint az uralkodó Gryphaea-félék mellett Entoliidaeés Pectinidae-taxonok a jellemző alakok. A formáción belül néhány további, rendszerint kisebb vastagságú, pelites, aleuritos előfordulás a térképezési terület más pontjain is megfigyelhető, jobbára oxidált állapotban és valamelyest kisebb
makrofauna-tartalommal.
A felszíni feltárásokból és néhány cikói fúrásból származó mikrofauna (főként foraminifera) leginkább ugyancsak a
pelites rétegekben dúsul. A mikrofauna-együttes 26 taxonból áll (GÖRÖG 2006). A 26 foraminiferataxon alapján megállapítható, hogy az üledékképződés a parthoz közeli, szublitorális zóna hullámbázis alatti részén zajlott. A taxonok 92%-a
inbentosz-, főként sekély inbentosz forma, a táplálkozást tekintve főként detrituszfalók.
A faunaelemek kapcsolata az üledékek típusával kétféle lehet. A 370. sz. feltárás uralkodóan márga és aleurolit anyagú rétegeiben a változatos méretű, falvastagságú és alakú kagylóteknők döntő mértékben épek vagy alig sérültek. Ezekről
többnyire egyértelműen megállapítható, hogy gyakorlatilag fellelési helyükön vagy minimális mértékű mozgatás után
temetődtek be. Ebben a környezetben kavics és breccsa nem is fordul elő. A fauna más része erősen töredékes, nemritkán
jól koptatott, csaknem kizárólag gyöngyházfényű kagylók teknőtöredékéből áll. A faunaelemeket rendszerint olyan
homokkőrétegek zárják magukba, amelyek kisebb vagy nagyobb gyakoriságban dolomitkavicsot vagy szögletes dolomittörmeléket is tartalmaznak.
Az eleddig egyetlen feltárásból (592. sz., az Aranyos- és a Studer-völgy között) előkerült koralltelep-töredék (IX.
tábla, 1. kép) környezetében a rétegek kavicsot vagy szögletes törmeléket konglomerátum, illetve breccsa jelleggel tartalmaznak. Az itteni legnagyobb koralltelep-töredék 5 cm-es méretű, származása ismeretlen.
A szénkutató fúrásokból helyenként jelentős mennyiségű molluszka került elő, amelyek mellett a fúrási dokumentáció szerint ammonitesz (Arietites sp.) is előfordult (pl. a Zsibrik Zs–1 fúrásban).
Kor. A Vasasi Márga keletkezési korát a törmelékből előkerült egyetlen ammonitesz — Asteroceras sp. (IX. tábla, 2.
kép) — a késő-sinemuriban (Obtusum-zóna) jelöli ki . Ez jó egyezést mutat a mikrofauna- (GÖRÖG 2006) és a kagylófauna-vizsgálat (SZENTE 2006) eredményeivel.
Alsó-jura, Hosszúhetényi Mészmárga Formáció (hhJ1) — csak fúrásban
A Hosszúhetényi Mészmárga Formáció típuskifejlődésében három tagozatra oszlik (NÉMEDI VARGA 1998). Alsó, 400
m vastag tagozata szürke foltos márgából és sötétszürke márgából áll, amelyet szürke, aleuritos, finomhomokos márga,
mészmárga és meszes aleurolit követ 100-150 m vastagságban, benne kagyló- és ammoniteszfaunával, esetenként kevés
krinoideával. A felső tagozat a középsővel azonos vastagságú, aleuritos, foltos márga, mészmárga, mészkő, aleuritos
márga, valamint meszes aleurolit összetételű. A formáció területünkhöz legközelebbi felszíni előfordulásai Hosszúhetény, Apátvarasd és Ófalu térségében találhatók. Számos fúrás harántolta Komlónál (pl. Komló K–132 és –144) és
Hosszúheténynél. A kutatási területen jelenléte mindössze egyetlen fúrásban (Bátaapáti Ba–IV) valószínű. A bizonytalanság oka, hogy a fúrás a pannóniai képződmények feküjében 29,0–32,5 m között, tehát mindössze 3,5 m vastagságban
szürke, sötétszürke, kemény, aleuritos, kalciteres mészmárgát harántolt. A dokumentáció szerint a rétegdőlés itt 70°, ezért
a területre jellemző lényegesen kisebb átlagos rétegdőlésből és a kalciteres jellegből kiindulva joggal tételezhetjük fel,
hogy a kiugróan nagy rétegdőlés az Ófalui-törés közelségének a következménye. A környező fúrások rétegsorának
ismeretében — a kiugróan nagy CaCO3-tartalom miatt — ezeket a rétegeket a középső tagozatba tartozónak véljük. A
harántolt rétegek kis vastagsága miatt azonban nem zárható ki, hogy ezek a rétegek az alsó tagozatba, sőt akár a Vasasi
Márga Formációba tartozzanak. A CHIKÁN (2003) által leírt Kecskeháti Mészkő besorolás azonban az alapvető definitív
bélyegek hiánya miatt egyértelműen kizárható.

KRÉTA KÉPZŐDMÉNYEK
Területünk a Keleti-Mecsek peremvidékére esik. A Keleti-Mecsekben a mezozoos rétegsor gyakorlatilag folyamatos (8.
ábra), vastagsága 3500 m körül lehetett (TÖRÖK Á. 1998, NÉMEDI VARGA 1998, CSÁSZÁR 1998, 2004). Térképezési
területünkön mindebből semmi nem fordul elő, a krétába csak a Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció kőzeteit soroljuk.
Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció (rK) — rK
Területünkön a szubvulkáni telérkőzeteket Rozsdásserpenyői Formáció (BALLA et al. 2003b), majd Rozsdásserpenyői
Trachit Formáció (GYALOG, BUDAI 2004) néven különítettük el. A formáció kőzetneveként az alkálibazaltot — a leggyakrabban előforduló kőzet nevét — megfelelőbbnek tartjuk a trachitnál, a formációnév így Rozsdásserpenyői
Alkálibazalt Formáció. A Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció kőzeteinek összefoglaló neveként vagy olyan esetekben, amikor nem tudunk pontosabb kőzettani besorolást adni, az alkálivulkanit szót használjuk.
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Vizsgálataink nyomán kitűnt, hogy a szubvulkáni kőzetekhez intruzív breccsák és hidrotermális karbonátok társulnak, amelyeket szintén a formáció részeként tárgyalunk.
Szubvulkáni telérkőzetek
A feltárásokban a következő kőzettípusokat tudunk meghatározni: alkáliriolit (aρ), alkálibazalt (aβ), fonotefrit (νη),
tefrifonolit (ην) és fonolit (ν).
A szubvulkáni telérkőzetek a Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció fő kőzetcsoportját alkotják. Az alábbiakban
először a rétegtani besorolás problémáit, majd a kőzetek megjelenését, kőzettani tagolását és elterjedését ismertetjük.
A rétegtani besorolás problémái. A besoroláshoz a kutatási terület alkálivulkanit-teléreinek és a mecseki Mecsekjánosi Formációnak a kapcsolatát kell megismernünk, ezért először az utóbbit mutatjuk be. A „pikrites bazaltmagmából
származó, az alkálibazalttól trachibazaltokon és tefriteken át a fonolitig terjedő differenciációs sorozatot alkotó vulkáni
és szubvulkáni megjelenésű kőzetegyüttest, amely a késő-jurától a kora-krétáig terjedő időintervallumban keletkezett”,
BILIK (1996) foglalta össze Mecsekjánosi Bazalt Formáció néven. Az összevonást az anyagi összetétel jellegzetességei
alapján annyira magától értetődőnek vette, hogy — elődeire (pl. PANTÓ 1961) támaszkodva — külön nem is indokolta.
A rétegsorban alulról fölfelé az alábbi négy egységet különítette el:
— Síngödöri Bazalt Tagozat,
— Balázsormai Tefrit Tagozat,
— Szamárhegyi Fonolit Tagozat,
— Kisbattyáni Bazalt Tagozat.
A Síngödöri Bazalt Tagozat helyzete világos: feküjében a középső-tithon–alsó-valangini (NAGY I. 1996) Márévári
Mészkő Formáció, fedőjében a felső-valangini–barremi (CSÁSZÁR 1996b, c) Magyaregregyi Konglomerátum és Apátvarasdi Mészkő Formáció, illetve az alsó-valangini–hauterivi (BILIK, CSÁSZÁR 1996) Hidasivölgyi Márga Formáció települ. Felső korhatára tehát valahová a kora-valangini és a barremi közé tehető. Ha figyelembe vesszük az „ujjas összefogazódásokat” a „Mecsekjánosi Bazalt különböző tagozataival” (CSÁSZÁR 1996b), s e tagozatok közé a Síngödöri Bazalt
Tagozatot is odaértjük, a felső korhatárt inkább az említett intervallum felső részébe helyezhetjük.
A Balázsormai Tefrit Tagozatot BILIK (1996) lényegileg a Síngödöri Bazalt Tagozat felső részével korrelálta, és fedőjeként ugyanazokat a képződményeket nevezte meg, megjegyezve, hogy a két tagozat terepi elhatárolásához „kőzettani
vizsgálat és kémiai elemzés szükséges”.
A Kisbattyáni Bazalt Tagozat részben a Magyaregregyi Konglomerátum Formáción belül, részben afölött települ. A
közbetelepülő része akár azonos korú is lehet a Síngödöri Bazalt Tagozatnak a Magyaregregyi Konglomerátum Formációval „ujjasan összefogazódó” részeivel.
A három bazalttagozat tehát a rétegsorban legalább részben átfedi egymást, s együttes felső korhatáruk tisztázatlan
(mivel a Kisbattyáni Bazalt Tagozat Magyaregregyi Konglomerátum Formáció fölött települő részének fedőjére nincs
információ). A legalább részleges rétegtani átfedés arra mutat, hogy a három tagozat valóban egyazon formációba sorolható, s egyazon differenciáció termékének tekinthető.
Valószínűnek látszik, hogy a három tagozat effuzív képződményeinek szubvulkáni analógjai is vannak (erre mutatnak HARANGI, ÁRVÁNÉ SÓS 1993 adatai is), az azonban erősen kérdéses, hogy a régió minden szubvulkáni kőzete a Mecsekjánosi Bazalt Formációba sorolható.
A tisztán szubvulkáni kőzetekből álló Szamárhegyi Fonolit Tagozatot BILIK (1996) a Balázsormai és a Kisbattyáni
Bazalt Tagozat közé helyezte, azonban ezt semmivel sem indokolta. Ezek a kőzetek BILIK (1996) szerint különféle jura
formációkat törnek át, tehát jura előtti korukat kizárhatjuk. Ugyanakkor NÉMEDI VARGA (1963: 3. ábra) szelvényein a
Szamárhegyi Fonolit átszeli a gyűrt szerkezeteket, vagyis nem tartozhat az alsó-krétába, amelynek üledékei — a
Villányi-zónában a középső-albai korúakig bezárólag (l. CSÁSZÁR 1996d) — a gyűrődés előtt halmozódtak fel. Joggal
vetődhet fel tehát a Szamárhegyi Fonolit Tagozat — és akár a jelenleg a három bazalttagozat bármelyikébe sorolt szubvulkáni kőzetek egy részének — késő-kréta kora.
E tekintetben fontos információt adnak a paleomágneses vizsgálatok. Ezek már régen (MÁRTON, SZALAY-MÁRTON
1969) eltérést jeleztek a formáción belül az effuzív és szubvulkáni kőzetek paleomágneses irányai között a Mecsek hegységben, ami bizonyos időkülönbségre utalt a kétféle kőzetegyüttes képződése közt. BALLA (1987) a paleomágneses adatok közül az effuzívumokra jellemző pólusirányok legfiatalabb előfordulását az őslénytanilag Méhes K. által (szóbeli
közlés, 1987) bizonyított apti korú (CSÁSZÁR 1998 szerint a Nagyharsányi Mészkő Formációba tartozó) beremendi
mészkőre tette (a kort megerősítették GÖRÖG 1996 vizsgálatai is). A szubvulkáni testek — a hosszúhetényi „diabáz,
dolerit” és a máza-völgyfői „teschenit, fonolit” — ettől közel 90°-kal eltérő mágnesezettségi irányt mutattak, amit BALLA
(1987) késő-aptinál fiatalabb kor jeleként értelmezett. A beremendi mészkő kora azonban csak a két csoport közti időhatárra ad információt, maguknak a csoportoknak az elkülönülése ettől teljesen független.
Legújabban MÁRTONNÉ SZALAY (2007b) végzett összehasonlító paleomágneses vizsgálatokat a Keleti-Mecsekből
(Hidasi-völgy: fonolit és trachit; Komló: fonolit), illetve a Mórágyi-rög területéről (Üh–29 [260,95–263,33 m]: alkálibazalt; Üh–39 [200,92–202,77 m]: tefrifonolit; Mórágy vasútállomás [201. sz. feltárás] és Kismórágy [207. sz. feltárás]:
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alkálivulkanit; Harsányipuszta [1462. sz. feltárás]: alkáliriolit) származó, kréta szubvulkáni telérekből. Bár a megbízható
mérési adatokat szolgáltató mintacsoportok átlagától (kb. 75°) a komlói (32°) és a kismórágyi (110°) minták számottevő
eltérést mutattak a deklináció tekintetében, összességében azonban a minták egyértelműen az óramutató járásával megegyező irányú, jellemzően kb. 70–80°-os rotációt jeleznek. A hasonló közös rotáció azt mutatja, hogy egyrészt a KeletiMecsek és a Mórágyi-rög tömbje egységesen fordult el, másrészt pedig a vizsgált szubvulkáni kőzetek hasonló képződési
korát is valószínűvé teszi.
Felső korhatárukat közvetlenül felső-pannóniai üledékek rátelepülése adja a térképezési terület ÉK-i részén. Pontosítást
ehhez jelenleg csak a paleomágneses mérések adnak. A szubvulkáni és az effuzív kőzetekre kapott inklinációk, amelyek a
földrajzi szélességgel arányosak, kb. egyformák, vagyis a két kőzetcsoport közötti korkülönbség nem lehet túl nagy.
Feltételezhetjük, hogy a szubvulkáni kőzetek a krétában, a fő orogén fázisok krétaközepi korából és a kőzetek extenziós eredetre mutató összetételéből kiindulva inkább a késő-krétában, mindenképpen a Mecsekjánosi Formáció után alakultak ki.
A Keleti-Mecsek szubvulkáni kőzeteire vonatkozóan rendelkezésre álló adatok és felfogások tehát ellentmondóak. A
kőzettani-geokémiai jellemzők és a néhány radiometrikus koradat kora-kréta, míg egyes földtani szelvények és a paleomágneses adatok inkább késő-kréta korra mutatnak. Ebben a helyzetben úgy véljük, akkor járunk el maximális objektivitással, ha a kérdést további vizsgálatokig nyitva hagyjuk. Ennek formai megoldása pedig az, hogy a kutatási területünkön
előforduló kőzeteket nem soroljuk be a Mecsekjánosi Formációba, hanem újabb vizsgálatokig önálló képződménynek
tekintjük, amelyet a felosztatlan krétába sorolunk (BALLA et al. 2003a).
Véleményünk szerint tehát a Szamárhegyi Fonolit Tagozat nem tartozhat a Mecsekjánosi Bazalt Formációba. Ugyanakkor viszonya a Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formációhoz nem egyértelmű. Ha a kőzettani összetételt vesszük figyelembe, amelyre a Szamárhegyi Fonolit Tagozat elkülönítését eredendően alapozták, e tagozat akár átsorolható is lenne a
Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formációba.
Tekintettel kell lennünk azonban arra is, hogy a Keleti-Mecsekben fonolit mellett olyan, alkálibazaltos összetételű
szubvulkáni testek is vannak, amelyek térben nem a Mecsekjánosi Bazalttal, hanem inkább a Szamárhegyi Fonolittal társulnak. Ilyen pl. a hosszúhetényi tefrittelér, amely BILIK (1996) szerint a Balázsormai Tefrit Tagozatba tartozik. A paleomágneses adatok fényében ezeket a Szamárhegyi Fonolittal kellene összevonnunk, amelynek így elveszne az eleddig jól
definiált kőzettani tartalma és elkülönülése, s lényegileg teljes egészében a Rozsdásserpenyői Formációval lenne párhuzamosítható. Ez állna összhangban az egyformán szubvulkáni helyzettel és a hasonló paleomágneses adatokkal.
A jelen munka keretében azonban nem vállalkozhatunk a Keleti-Mecsek szubvulkáni kőzeteinek átfogó elemzésére
és viszonyuk tisztázására a Rozsdásserpenyői Formációval, ezért a kérdést nyitva hagyjuk.
Megjelenés. A Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formációba sorolt kőzetek a kutatási területen kivétel nélkül telérként
települnek a Mórágyi Gránitban, lényegesen ritkábban az Ófalui Formációcsoportban (többnyire meredek dőléssel),
illetve fúrási rétegsorokban triász és jura üledékek között is (9. ábra). A telérek iránya meglehetősen változatos, amire
már JANTSKY (1979) is felhívta a figyelmet: „Földtani helyzetüket tekintve nem egy bizonyos irányban felszakadt
hasadékok kitöltéséről, hanem ahány telér, annyi irányról van szó.” A térképezés során gyűjtött települési adatok alapján
ez az állítás ugyan túlzónak minősíthető, de a változatosság ténye kétségtelen. A telérek jelentős része kb. ÉK–DNy-i
csapású, tehát nagyjából párhuzamos a vizsgált területre jellemző regionális csapásiránnyal (BALLA et al. 2003b). Ezek
mellett jelentős számban fordulnak elő azonban K–Ny-i, NyÉNy–KDK-i és ÉNy–DK-i, ritkábban pedig kb. É–D-i csapású telérek is, zömmel 60-70° körüli dőléssel (mindkét irányban).
A Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formációt alkotó kőzetek a terepen változatos megjelenésűek: egyes, viszonylag
kevéssé mállott kőzettípusok szürke, sötét zöldesszürke színűek, de gyakoriak a felszínen sárgásbarnára, barnás okkersárgára (téglaszínűre) oxidálódott kőzetfajták is. Némely kőzet kifejezetten homokkőszerű megjelenésű (pl. 207. sz.
feltárás a Mórágy vasútállomáshoz D-ről lefutó völgyben, 534. sz. Köves-patak völgy, jobb oldali mellékágában és az
Aranyos-völgy jobb oldali ágában, 1462. sz. Harsányipuszta alatt), ami feltehetően a mállottság és az eredeti
kőzetszövet együttes hatásának következményeként jött létre. Általánosan jellemző az igen finomszemű, javarészt
erősen bontott, afanitos, homogénnek látszó alapanyag, benne 0–20%-nyi, legtöbbször orientáltan, néha szórtan elhelyezkedő, 0,1–2 mm nagyságú, léces megjelenésű, sárgásfehér földpáttal. Ritkábban 3–20 mm hosszú, elnyúlt szanidinlécek is előfordulnak, mint például a Kismórágy D-i szélén lévő 238. sz. feltárásban (IX. tábla, 3. kép). Helyenként (pl.
227. sz. feltárás Mórágy vasútállomástól 400 m K-re) hólyagüreges kőzetváltozatok is előfordulnak, máshol jól fejlett
lemezes vagy vékonyréteges, esetenként vékonypados elválás jellemzi a kőzeteket, ami valószínűleg a belső, folyásos
kőzetszerkezet következménye (pl. 207. sz. feltárás a Mórágy vasútállomáshoz D-ről lefutó völgyben). A változatos
megjelenés ellenére a kőzetek erős bontottsága és finomszemű jellege a terepen nem tesz lehetővé pontosabb kőzettani
besorolást.
Ha a telérek éles, magmás kontaktussal érintkeznek a befogadó kőzettel, akkor gyakran apofízisek nyúlnak ki belőlük
(IX. tábla, 4. kép). Amennyiben a telér kontaktusa tektonikus, a kőzet belső szerkezete általában breccsás, töredezett és
karbonáteres, míg a befogadó monzogránitot agyagos-limonitos elváltozás jellemzi. Szélsőséges esetben előfordul, hogy
csupán néhány elnyírt kőzetdarabot találunk a nagyobb törések tektonikus breccsájában (pl. 784. sz. feltárás a Nagymórágyi-völgy jobb oldalán).
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Kőzettani tagolás. HARANGI (2006) a térképezési és fúrási minták részletes petrográfiai-geokémiai vizsgálatával —
figyelembe véve továbbá a két mintából (1651. sz. feltárás a Hosszú-völgy felső szakaszán és a BeK–1 fúrás 104,7 m-e)
készült mikroszondás elemzési adatokat is (DOBOSI, HORVÁTH P. 2006) — igen változatos kőzetegyüttest mutatott ki,
amelynek egyes elemei nagyfokú kőzettani hasonlóságot mutatnak a kelet-mecseki alsó-kréta vulkanitokhoz (Mecsekjánosi Bazalt Formáció). A vizsgálati eredmények alapján az egyes kőzettípusok — több-kevesebb biztonsággal —
besorolhatónak látszottak (KOROKNAI, GULÁCSI 2006) a Mecsekjánosi Bazalt Formáció egyes tagozataiba (9. táblázat).
Az újabb vizsgálatok (NÉDLI, SZABÓ 2007) szintén alátámasztották a kutatási területen előforduló kőzettelérek és a keletmecseki kréta vulkanitok között fennálló szoros geokémiai-petrogenetikai rokonságot, mindenekelőtt az erősebben frakcionálódott, fonolitos-trachitos jellegű kőzetek esetében. Ez a — különféle vulkáni kőzetek karakterisztikus nyomelemarányait, nyomelem- és ritkaföldfém-lefutását, illetve az ezekből származtatható geotektonikai jellemzőket összehasonlító
— tanulmány rámutatott arra is, hogy a kutatási területen feltárt alkálivulkanit-telérek kőzettani-geokémiai értelemben nem
rokoníthatók a villányi felső-kréta, lamprofíros jellegű telérkőzetekkel. A vizsgált kőzetek geokémiai jellegei lemezen
belüli, rift jellegű képződésre utalnak, a plio-pleisztocén Balaton-felvidéki alkálibazaltokhoz hasonlóan. A kutatási területen
feltárt vulkanittelérek kőzettani besorolásával kapcsolatban hangsúlyoznunk kell azonban, hogy:
1) a vizsgált kőzetek általánosan erős bontottsága miatt a kőzettani besorolás számos esetben jelentős bizonytalansággal rendelkezik (HARANGI 2006), továbbá
2) a Balázsormai Tefrit Tagozat esetében a hivatalos „tefrit” kőzetnév nem nevezhető igazán szerencsésnek (Harangi
Sz., szóbeli közlés), hiszen az ide tartozó kőzetek jellemzően speciális, K-dús vulkanitok (alkálitrachit, trachibazalt, trachiandezit és tefrifonolit; HARANGI, ÁRVÁNÉ SÓS 1993; HARANGI 2004, 2006; OLÁH 2006).
Külön probléma, hogy a Mecsekjánosi Bazalt Formációba sorolható alkáliriolit szálfeltárásban eddig sehol sem fordult elő a Mecsek hegységben (BILIK 1996), bár e kőzettípus régóta ismert a miocén durvatörmelékes képződményekből
kavics formájában (Szakmány Gy., szóbeli közlés). Ilyen kavicsokat a térképezési terület DNy-i peremén egyébként szintén sikerült azonosítani (l. 9. táblázat). A riolit alkáli jellege a Rozsdásserpenyői Formáció többi alkálivulkanitjával való
szoros kapcsolatról tanúskodik, és — feltételesen — a kelet-mecseki, kevéssé Si-telítetlen alkálibazaltos sorozathoz („I.
sorozat”, HARANGI, ÁRVÁNÉ SÓS 1993) hasonló kőzetszéria bimodális differenciátumának tekinthető (Harangi Sz., szóbeli közlés), bár nem zárható ki az sem, hogy esetleg egy teljesen önálló kőzetcsoportot alkot.

9. táblázat. Kréta telérkőzetek kőzettani minősítése és keleti-mecseki litosztratigráfiai analógjai

* Geokémiailag vizsgált minta. # Elektron-mikroszondával vizsgált minta. ¦ Kavics a Budafai Formációból.
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Paleomágneses irányai (MÁRTONNÉ SZALAY 2007b) megegyeznek a többi kréta korú szubvulkáni kőzetével, inklinációi (nagyrészt 50–60°) — ezekhez hasonlóan — lényegesen nagyobbak, mint a Mórágyi Gránité (zömmel 10–20°,
MÁRTONNÉ SZALAY 2008). Az utóbbi kora-karbon kora nem áll messze az alsó-permi Gyűrűfűi Riolit Formációétól, tehát
a tárgyalt alkáliriolit nemigen tartozhat az alsó-permbe.
A továbbiakban — HARANGI (2006) munkájára támaszkodva — a petrográfiai-geokémiai vizsgálatokkal elkülönített
főbb kőzetcsoportokat a 9. táblázatban megadott bontásban ismertetjük.
Az alkálibazaltok a Síngödöri Bazalt Tagozatot alkotókhoz hasonló kőzetek. E csoportba javarészt fúrások (Üveghuta Üh–29 [238,56–264,05 m], –45 [106,76–108,14 m] Cikó C–3 [201,5–202,8 és 372,0–373,4 m] és a BeK–1 vágatfúrás [83,03–88,10, 104,40–108,40 és 111,25–111,90 m]) által harántolt telérekből származó kőzetminták tartoznak,
valamint ide sorolható a 238. sz. feltárás (Kismórágy D-i széle) terepi mintája is. E kőzetek többnyire sötétzöld,
szürkészöld vagy barna színűek, finomszeműek, némelyikben folyásos szövet is felismerhető.
Vékonycsiszolatban vulkáni kőzetekre jellemző szöveti kép figyelhető meg: a finomszemcsés alapanyagban irányított
plagioklászlécek jelennek meg (IX. tábla, 5. kép). Az alapanyagban elszórtan ilmenit-vázkristályok fordulnak elő, ami igen
jellemző e kőzettípusra. Előfordulnak továbbá színes szilikátok (olivin?, klinopiroxén?) utáni, kalcit anyagú álalakok is. A
szöveti megjelenés alapján e kőzettípus kevéssé differenciált lehet, valószínűleg bazalt vagy trachibazalt (hawaiit).
Az alkálibazaltok másik csoportja jellemzően interszertális szövetet mutat, és e kőzetekben is előfordulnak színesszilikátok (olivin?, klinopiroxén?) utáni álalakok.
A geokémiai adatok (Üh–45, 107,9 m) alapján e kőzetek jól elkülönülnek a többitől. A nyomelem-geokémiai osztályozás (Zr/TiO2 vs. Nb/Y-arányok) alapján a kőzetek alkálibazaltként határozhatók meg. A mecseki alkálibazaltokhoz
való hasonlóságot támasztja alá továbbá a nyomelem-koncentráció eloszlása és a La–Nb-diagramban elfoglalt helyzet is.
Az alkálitrachitot a Balázsormai Tefrit Tagozatba sorolt kőzettípusok analógjainak tekinthetjük. E csoportba tartoznak az Üveghuta Üh–27 fúrás legalján (396,95–405,00 m) harántolt telérből származó minták, illetve a BeK–1 vágatfúrás 104,7 és 106,03 m mélységből származó kőzetmintái (9. táblázat). E kőzetek kézipéldány-léptékben nem különböznek számottevően az alkálibazaltoktól.
A vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint az alapanyag vékony plagioklászlécekből épül fel, amelyben ritkán földpát
(szanidin?)-fenokristályok is előfordulnak (X. tábla, 1. kép).
A kőzetszövet — az alkálibazaltok második csoportjához hasonlóan — interszertálisnak határozható meg. Igen
jellemző bélyeg a viszonylag nagy méretű apatitszemcsék megjelenése (X. tábla, 1. kép). A kőzetekben szabálytalan
lefutású, eltérő szövetű területek is megfigyelhetők, amelyekben a szemcseméret durvább. E kőzetdoménekben a földpátok mellett nagy mennyiségben jelennek meg tűs ásványfázisok, amelyek valószínűleg amfibolok lehettek. Az amfibol
jelenlétét erősítheti a csiszolatokban megfigyelt álalak is, amely opacitosodott amfibol-fenokristályra utal.
A BeK–1 vágatfúrásból (104,7 m) és az Üveghuta Üh–27 fúrásból (401,09 m) származó minták a nyomelemgeokémiai jellemzők (Zr/TiO2 vs. Nb/Y-arányok) alapján a trachiandezit-/tefrifonolit-mező határára esnek. Ugyanakkor
a főelem-geokémiai adatok szerint e kőzeteket erős káliumgazdagodás érte (az Üh–27 fúrásból vett minta esetében azonban nem olyan mértékű, mint a BeK–1-ből származó mintában). A főelem-geokémiai összetétel tehát ultraalkáli jellegről árulkodik. Hasonló K-gazdag kőzetek előfordulnak a Keleti-Mecsekben is, elsősorban a Balázs-orma környékén.
A BeK–1 fúrásból származó minta ritkaföldfém-eloszlása alapján a kőzet mind a mecseki tefrifonolitokhoz, mind
a mecseki káliumgazdag vulkanitokhoz hasonló. Ugyanakkor a minta nyomelem-koncentrációjának eloszlása
egyértelművé teszi, hogy a kőzet speciális, káliumgazdag vulkanittípushoz tartozik. A fúrásból származó mintán
végzett ásványkémiai elemzések szerint a kőzetben lévő földpátok szanidinok, amelyek káliumtartalma nagyobb, mint
a fonolitokban (1651. sz. feltárás a Hosszú-völgy felső szakaszán) előforduló szanidinoké. A kálijelleg eredetiségét
jelezheti továbbá, hogy e kőzetben biotitok is megjelennek, ezek elemzési adatai azonban kisebb-nagyobb átalakultságra utalnak.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az alkálitrachitok (a Balázsormai Tefrit Tagozat analógjai) ásványtani és
szöveti szemszögből a Síngödöri Bazalt Tagozat kőzeteihez hasonlóak, azoktól elsősorban geokémiai jellegeik alapján
különíthetők el (vö. BILIK 1996).
Alkáliriolit szálfeltárásban eddig egyetlen helyről került elő: az Aranyos-völgy felső folyásán (Harsányipuszta alatt,
1462. sz. feltárás) viszonylag vastag telérként települ porfíros monzogránitban. Kavicsként megjelenik továbbá a durvatörmelékes miocén Budafai Formációban a térképezési terület DNy-i peremén (1892. sz. feltárás a Gólya-völgyben),
akárcsak a Mecsek hegységi előfordulások esetében. A világos szürkés rózsaszín kőzet terepen tömeges megjelenésű,
finomszemcsés és ekvigranuláris szövetű.
A vékonycsiszolatos vizsgálat szerint a kristályos szemcsés szövetű kőzetben a szanidin(?)-kristályok közti teret késői
kiválású kvarc tölti ki (X. tábla, 2. kép). Színes szilikátásványra utaló nyomok nem figyelhetők meg. A folyásos szövet
jól látható. A szöveti és ásványos bélyegek alapján a kőzet riolitnak vagy trachitnak minősíthető.
A geokémiai adatok szerint a kőzet nagy alkáliatartalommal rendelkezik, a kiugróan nagy Zr-koncentráció cirkon
gyakoriságára utal. Az inkompatibilis nyomelemek általánosan nagy koncentrációja differenciált kőzettípusra utal és
alkáli jellegről árulkodik. A kőzet tehát alkáliriolitként sorolható be (HARANGI 2006).
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A fonolitos kőzetek csoportjába esik a térképezés során begyűjtött minták javarésze, továbbá ide sorolható két mélyfúrás (Üh–29, 238,56–264,05 m és Üh–39, 199,33–203,00 m) által harántolt telérekből származó minta is. A kőzetek
színe terepen általában szürkésbarna, vöröses vagy sárgásbarna, jellemző a masszív megjelenés és a finom szemcseméret. Néha folyásos szövet és porfíros elegyrészek is megfigyelhetők.
A vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint az ide tartozó kőzetek jellemzően jól fejlett folyásos szövetet mutatnak (X.
tábla, 3. kép). A kőzetekben előforduló fenokristályok szanidinek lehetnek, míg az alapanyagot plagioklászok alkotják.
Az alapanyagban előfordulnak továbbá apró, zöld színű, pleokroós ásványok is, amelyek gyakran tűs megjelenésűek (X.
tábla, 4. kép). A mikroszondás vizsgálatok szerint (DOBOSI, HORVÁTH P. 2006) ezek alkálipiroxének és -amfibolok
(egirin, illetve arfvedsonit).
Figyelembe véve a geokémiai és mikroszondás vizsgálati adatokat, az 1651. sz. feltárásból (Hosszú-völgy felső szakaszán) származó kőzetminta egyértelműen fonolitként sorolható be (HARANGI 2006). A nyomelem-geokémiai adatok
szerint e minta jó hasonlóságot mutat a mecseki fonolittal, bár az utóbbi kisebb negatív Eu-anomáliával rendelkezik. A
nyomelem-geokémiai jelleg mellett a fonolitokhoz való tartozást támasztja alá a kőzet nagy alkáliatartalma is, bár az
Al2O3-tartalom alacsonyabb a mecseki fonolitokénál.
A fonolitos jelleget erősíti továbbá az ásványok kémiai összetétele is: a földpátok alkáliföldpátok, mégpedig szanidinek, amelyek mellett pertites alkáliföldpátok (albit és tiszta káliföldpát) is megjelennek. Ez a tulajdonság ugyancsak teljesen hasonló a mecseki fonolitok földpátjaihoz. Szintén jellemző a fonolitokra az alapanyagban megjelenő apró egirin,
amely mellett (vagy azzal összenőve) az 1651. sz. feltárás (Hosszú-völgy felső szakaszán) mintájában alkáliamfibol
(arfvedsonit) is előfordul.
Elterjedés. A Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formációhoz tartozó telérek feltárásainak részletes dokumentációja a
felszíni kutatás (2002–2003) során elsősorban Bátaapáti szűkebb környezetében (Rozsdásserpenyő, Hutai-völgy, Nagymórágyi-völgy) történt meg (BALLA et al. 2003b, c). Az itt előforduló telérek néhány dm-től 6 m-ig terjedő vastagságúak.
Ilyen típusú kőzeteket a korábbi térképek (JANTSKY 1979, KOLOSZÁR, KÓKAI 1995, KÓKAI 1996) is ábrázoltak már a területen, részben „bostonit”, részben „alkálidiabáz” megjelöléssel.
A telérek kőzetanyaga az időjárással szemben ellenállóbb, mint a monzogránit, ezért előszeretettel bányászták, így a
telérek helyét kőfejtősorok jelzik. A telérek helyenként lösz alól is előbukkanhatnak (pl. 1089. sz. feltárás a Köves-patak
völgye jobb oldali mellékágában és 493. sz. a Körtvélyes-völgy felső szakaszán).
A kutatási területen a formáció legjelentősebb méretű előfordulásait a Köves-patak völgyében, illetve Bátaapáti és
Kismórágy között találjuk, itt a telérvastagság helyenként eléri a több tíz métert is (pl. 274. sz. feltárás a Mórágy vasútállomáshoz D-ről lefutó völgyben és 1089. sz. a Köves-patak völgye jobb oldali mellékágában). E részterületen a telérek
kifejezetten gyakori képződménynek nevezhetők. A térképezett terület (Ny)DNy-i részén telérek viszonylag ritkábban
fordulnak elő, míg a térképlap DK-i negyedében (Mórágytól D-re) teljesen hiányoznak. Ez utóbbi részen azonban a
feltártság is általában gyengébb, így lehet, hogy hiányuk csupán látszólagos.
A telérek a térképezett területen döntően a Mórágyi Gránit Formációhoz kapcsolódnak, az Ófalui Formációcsoportban csak elvétve fordulnak elő. Kréta kőzettelérek a térképezett területen található fúrásokban is előfordulnak,
ilyeneket tárt fel a telephely körzetében az Üveghuta Üh–27 (396,95–405,00 m), Üh–29 (238,56–264,05 m), Üh–39
(199,33–203,00 m) és Üh–45 fúrás (106,76–108,14 m), valamint a vágatok első szakasza és a BeK–1 vágatfúrás
(83,03–88,10; 104,40–108,40; 109,40–109,95; 111,25–111,90 és 112,40–112,50 m között), attól távolabb a Bátaapáti Ba–I
(28,0–33,0 m között metamorfitban) és a Mórágy Mó–IV fúrás (69,0–71,0 m között gránitban), továbbá a Mecsekaljaövtől ÉNy-ra — felsőtriász és alsó-jura üledékekben — a Cikó C–2 257,9–267,0; 317,9–322,2 és 483,7–503,4 m között,
a C–3 201,5–202,8 és 372,0–373,4 m között és a C–VIII (29,0–45,0 m között).
Intruzív breccsák (térképen nem ábrázolhatók)
A vágatminták vizsgálata során kitűnt, hogy egyes repedéseket a területünkön felszínen eddig el nem különített, speciális kőzettípus — intruzív breccsa — tölt ki. Ez a kőzettípus a fúrások anyagában nagyon vékony erek formájában fordult elő, s a fúrómagok leírása során tektonikus breccsa elnevezést kapta. Az ilyen típusú kitöltések gyakran agyagásványokat és vas-hidroxidokat tartalmaznak, s még néhány milliméternél nagyobb vastagság esetén sem vizsgálhatók
vékonycsiszolatban, mert kötésük általában gyenge, így a fúrási technológia során szétesnek, kimosódnak, és a magcsőben csak különböző (homok-kavics) méretű granitoid- és karbonátklasztok maradnak. A vágatokból származó jobb
minőségű anyag azonban lehetővé tette, hogy ezeket a képződményeket alaposabban tanulmányozzuk.
A szóban forgó kőzetek uralkodóan durvatörmelékesek, polimikt összetételűek, törmelékanyaguk a környezetükben lévő magmás kőzetekből — monzogránitból, monzonitból — áll. Nemritkán alkálivulkanitok is előfordulnak
benne. A kőzettörmelék általában osztályozatlan, szögletes, de esetenként lehet koptatott is. A mátrix anyaga felőrölt
kőzettörmelék, amely gyakran áramlási szalagosságot, sávozottságot, lineációt, esetenként gradációt mutat.
Előfordulnak filmszerű injekciók, erek, befúvások is. A breccsa sok drúzás üreget tartalmaz, tehát mátrixa kezdetben
porózus, gyengén kötött volt. Az üregeket és pórusokat hidrotermális kvarc, kalcit, esetenként földpát, klorit, epidot
tölti ki, a sávozottságot még jobban kihangsúlyozva. Az üregek falára idiomorf, fenn-nőtt kristályok épülnek. A fenti
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jellegek alapján e kőzeteket velencei-hegységi vizsgálatok (ÓDOR et al. 1983) nyomán intruzív breccsáknak tekintjük.
Az intruzív breccsák térbeli alakja és mérete változatos. Pár mm-től több m-ig terjedő szélességű ereket, teléreket
képezhetnek. Hosszúságuk akár több km is lehet. Képződésüket hipabisszikus vagy szubvulkáni tevékenységhez kötik,
feltételezve, hogy az e tevékenység által generált fellazulási zónákhoz kapcsolódnak. Kitölthetik és kiszélesíthetik a korábbi tektonikus eredetű töréseket, valamint a már kitöltött vagy nyílt repedéseket, amelyek a magmás kőzetekben a
lehűlés következtében keletkeztek. Az intruzív breccsák képződésekor a nagynyomású könnyenillók robbanásszerűen felszakítják a kőzeteket, és a képződött törmeléket nagy távolságokra szállíthatják. Ezek a breccsák pneumatolitos környezetben képződnek. A könnyenillók a nagy mennyiségű, uralkodóan finom törmelékanyagra fluidizáló hatást gyakorolnak, a törmelékanyag mozog, lebeg, áramlik, s meglévő vagy nyomása által létrehozott vagy kiszélesített hasadékokba
nyomul be (REYNOLDS 1954).
Megállapítottuk, hogy az általunk (SZEBÉNYI, RÁLISCH 2007) a Keleti-lejtakna 264,2 m-éből korábban többfázisú karbonátos breccsazónaként leírt KA176 jelű minta anyaga (X. tábla, 5. kép) hidrotermális erekkel átjárt intruzív breccsa.
A vágatokból vett mintákból e felismerés nyomán 23 vékonycsiszolatot készítettünk, s közülük 11-et minősítettünk intruzív breccsának. Az átminősítés esetenként (XI. tábla, 1. kép) fúrómagokon is sikerült.
Nem zárható ki, hogy a kutatási területen megjelenő, különböző kitöltésekkel (karbonát, agyag, klorit, hematit,
limonit) átjárt és cementált zúzott, breccsás övek némelyike eredetileg esetleg szintén a kréta vulkáni működéshez kapcsolódó intruzív breccsa. Terepi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy e zúzott övek gyakoribbak a kréta telérekkel sűrűn átjárt részterületeken (pl. Kismórágy, Nagymórágyi-völgy környéke), bár egy-egy ilyen zóna nem feltétlenül kötődik
közvetlenül valamely telérhez (KOROKNAI 2006c). Ezek az övek értelemszerűen gyengült zónákat képviselhettek a
gránittestben, amelyek mentén a szerkezetalakulás későbbi fázisaiban akár kisebb-nagyobb elmozdulások is végbemehettek. E tektonikus felújulásokhoz természetszerűleg további tektonikus aprózódás, illetve intenzív fluidummozgás is
kapcsolódhatott.
Alkálivulkanitokkal kapcsolatba hozható hidrotermális jelenségek (térképen nem ábrázolhatók)
Az alábbiakban azokat a hidrotermális jelenségeket tárgyaljuk, amelyek esetében — több-kevesebb biztonsággal —
feltételezhetjük, hogy a hidrotermális működés a kréta vulkanizmushoz kapcsolódott. A tárgyalt jelenségek idesorolását
részben petrográfiai és terepi megfigyelések, részben pedig az újabb geokémiai vizsgálatok eredményei teszik indokolttá. Azon hidrotermális jelenségeket, amelyek genetikai hátteréről jelenleg nem rendelkezünk megbízható információval,
külön tárgyaljuk.
Az alkálivulkanitokból vett mintákon végzett részletes petrográfiai megfigyelésekből az a következtetés adódott,
hogy a kutatási területen előforduló alkálivulkanit-teléreket általánosan jellemző intenzív karbonátos átalakultság egyértelműen a nagyon gyors és nagymértékű túlhűléshez köthető hirtelen gázvesztésnek — a korábban oldott állapotú illók
robbanásszerű távozásának — következménye (OLÁH 2006). E folyamat során az eredeti földpátok és színeselegyrészek
nagymértékben átalakultak. A karbonáttal kitöltött üregek — amelyek a korábbi kőzettani leírásokban (pl. HARANGI
2006) általában „egykori fenokristályok utáni pszeudomorfóza” minősítéssel szerepeltek — ezen értelmezés szerint illóanyagban dús, kis viszkozitású környezetben, nagy H2O- és CO2-nyomáson kikristályosodott fázisoknak (ocellumoknak)
tekinthetők. A vázolt mechanizmus jól magyarázza a kőzetek alapanyagának karbonáttal való teljes átitatását ott is, ahol
karbonáterek egyébként nem harántolják a teléreket.
A fenti értelmezés alapján a következő földtani-szerkezeti jelenségek kréta vulkanizmussal való kapcsolata vethető fel.
1. Az egyik jelenség a gránittest kőzeteiből a rendszeres petrográfiai és képlékeny mikroszerkezeti vizsgálatok kapcsán leírt átható karbonátosodás (KIRÁLY 2003j, KOROKNAI 2003), amelynek mikroszerkezeti jellemzői gyakran egyfajta hidraulikus breccsásodáshoz hasonló folyamatra utalnak. A fúrómagok vizuális vizsgálata során e jelenség — akárcsak a telérek karbonátosodása — közvetlenül általában nem is észlelhető, esetleg az egyébként szürkés színű kvarc
„kifehéredése” utalhat rá.
Irányított minták fénymikroszkópos leírása (KOROKNAI 2003) során több fúrásban is (pl. Üh–25: 105–109 és 234,7 m;
Üh–27: 208,7 m) észleltük, hogy a képlékeny deformáció után erős karbonátos infiltráció mutatkozik, amelynek során az
igen finomszemű karbonátos anyag az egyedi, korábban dinamikusan átkristályosodott szemcsehatárok mentén mintegy
„szétrepeszti” a kőzetet úgy, hogy a kőzetkohézió nem szűnik meg. A finomszemű karbonát általában vékony „filmet” alkot
az egyedi szemcsék körül, jelentősebb mennyisége esetén karbonátos mátrixban „úsznak” az eredeti ásványszemcsék,
melyek azonban többnyire nem karbonátosodnak. Az utóbbi esetben a kőzetszövet erősen emlékeztet a karbonátos mátrixú
homokkövekére. A karbonátosodás néha jól láthatóan a palássági síkok mentén, sávokban történik, máskor viszont diffúz,
nem köthető határozott irányhoz, és egyik esetben sem kapcsolható közvetlenül egy-egy konkrét hidrotermális érhez, hanem
a teljes kőzetet átható jelenségként mutatkozik meg. A leírt jelenséget különösen gyakran észleltük leukokrata telérkőzetekben. A mikroszerkezeti vizsgálatok alapján összefoglalóan megállapítható, hogy ez az esemény:
— meglehetősen korai, s a kőzetben észlelt többi töréses szerkezetet megelőzi,
— jelentős energiájú fluidummozgáshoz kapcsolódik.
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Mindezek alapján megalapozottan tételezhetjük fel, hogy e jelenségkör közvetlenül kapcsolódik a kréta vulkanizmus
robbanásszerű illóeltávozási és intenzív karbonátosodást előidéző folyamatához.
2. A hidrotermális elváltozások és érkitöltések jelentős része ugyancsak a kréta vulkáni működéshez kapcsolódik. Ez
közvetlenül is jól észlelhető a vágatokban, ahol a dokumentált telérek szegélyét intenzív kőzetelváltozás kíséri
(SZEBÉNYI, RÁLISCH 2007), továbbá egyes terepi megfigyeléseink is világosan erre mutatnak. Így pl. KOROKNAI (2006c)
szerint „a vékonyabb (pár cm vastagságú) telérek néhol karbonátos-limonitos kitöltésű törésekben folytatódnak felfelé,
amelyekből a telér kőzetanyaga részben vagy teljesen eltűnik”. A kismórágyi „aplitos” kőfejtő esetében (201. sz. feltárás)
a terepi megfigyelésből adódó következtetést a részletes geokémiai vizsgálatok is egyértelműen alátámasztották (NÉDLI,
SZABÓ 2007). A kőfejtőből származó szürkésfehér, sávos megjelenésű karbonátérminta ugyanis elsődleges magmás jellegű nyomelem-összetételt mutat. A karbonátérben észlelt ritkaföldfém-lefutás megegyezik az Üh–45 (107,90 m) és az
Üh–27 jelű fúrás (401,09 m) által feltárt alkálivulkanitok (alkálibazalt, alkálitrachit) ritkaföldfém-eloszlásával, és nyomelem-lefutásában azoktól csak a nagyobb U- és Pb-koncentrációjában tér el. Ezek alapján a vizsgált karbonátér tényleges
genetikai kapcsolatban is állhat az alkáli magmatizmussal. Megjegyezzük, hogy a vizsgált karbonátér a kőfejtőben egy
bontott vulkanittelér közvetlen folytatásában található, a begyűjtött vulkanitminta geokémiai jellemzői azonban oly
nagyfokú utólagos elváltozásra utaltak, hogy a minta további összevetésre alkalmatlannak bizonyult.
Ugyanakkor a gránittestben előforduló érkitöltések döntő hányadukban nem köthetők közvetlenül valamely vulkanittelérhez, így ezek genetikai kapcsolatrendszere is bizonytalan, hiszen a Mórágyi Gránitban számos, részben egymást
metsző és teljesen (de legalábbis nagyon) hasonló anyagi kitöltésű érgeneráció figyelhető meg.
3. Végül az újabb geokémiai vizsgálatok eredményei alapján (NÉDLI, SZABÓ 2007) ugyancsak a kréta vulkanizmushoz
kapcsolódó hidrotermális tevékenységhez társulhatnak még néhány egyéb jelenség is.
Az Üh–43 fúrásból (234,25–234,50 m) származó és sávos, gradált megjelenése alapján tipikus intruzív breccsaként
minősített minta (XI. tábla, 1. kép) esetében jellemző a negatív Rb-, Nb-, Ce- és Zr-anomália és a pozitív Th- és Pbanomália. A kőzet különösen gazdag ritkaföldfémekben, elsősorban könnyű ritkaföldfémekben. Jellemző továbbá a
negatív Eu-anomália és a nagyon meredeken lejtő ritkaföldfém-lefutás: míg könnyű ritkaföldfémekben gazdagabb az
alkálivulkanitoknál és a monzogránitnál is, nehéz ritkaföldfémekben jóval szegényebb, mint az alkálivulkanitok. E minta
geokémiai jellegei egyes vonatkozásokban hasonlók ugyan a kismórágyi „aplitos” kőfejtőből (201. sz. feltárás) származó
vulkanitéhoz, értelmezése azonban nem egyértelmű: a mikroszkópos megfigyelések alapján ugyanis a minta gradált, és
mikroszkopikus méretekben váltakozva tartalmaz geokémiailag különböző típusú kőzeteket (gránittörmelék, korábbi
repedéskitöltő kalcit, agyagos-karbonátos alapanyag, amely utóbbi a vulkanogén mátrixból, illetve annak átalakulásából
származhat). Ezek a minta szeparálása során nyilvánvalóan szétválaszthatatlanok voltak, így a különböző geokémiai bélyegek egymásra rakódnak, és nem lehet egyértelműen megítélni, milyen mértékben oltották ki vagy erősítették egymás
geokémiai karakterét a monzogránitklasztok, a korábbi repedéskitöltő karbonátok, illetve a vulkanogén mátrix és annak
utólagos, hidrotermális átalakulási termékei. A fentiek mellett — figyelembe véve a minta kiugróan nagy összritkaföldfém-koncentrációját (884 ppm) is — lehetségesnek tartjuk, hogy a megfigyelt geokémiai jellegek genetikai kapcsolatban állnak a kréta magmatizmust kísérő hidrotermális működéssel.
A Keleti-lejtakna 510,0 m-ében lévő agyagos kitöltésből vett minta (KA301/1/4) geokémiailag hasonló jellegű, mint
a kézipéldány léptékű megjelenése alapján referenciának tekintett, az Üh–43 fúrásból származó intruzív breccsa
(243,25–243,50 m). E mintában is igen nagy összritkaföldfém-koncentráció (600 ppm) tapasztalható. Ez utalhat arra,
hogy intruzív breccsa típusú anyag hidrotermális átalakulásával keletkezhetett.
HIDROTERMÁLIS KÉPZŐDMÉNYEK ÉS JELENSÉGEK (TÉRKÉPEN NEM ÁBRÁZOLHATÓK)
Hidrotermális képződmények és jelenségek elsősorban a paleozoos alaphegység kőzeteiben fordulnak elő. Genetikai
kapcsolatukat a Mórágyi Gránittal valószínűtlenné teszi a gránitot ért metamorfózis, amelynél a hidrotermális képződmények és jelenségek fiatalabbak. Alsó korhatáruk tehát a kora-karbonra tehető. Hiányzanak a neogén és kvarter üledékekből, ami felső korhatárukat a kora-miocénben rögzíti. Ezen az időszakon belül a régió földtani fejlődésmenetében a
legjelentősebb szerkezeti átrendeződés a kréta közepe táján játszódott le, így várható, hogy a hidrotermális tevékenység
ekkor felélénkült. Ezzel összhangban áll az a tény, hogy a hidrotermális repedéskitöltések agyagásványain kapott radiometrikus korok között a kréta közepe tájára esők a leggyakoribbak. A kőzetekben elvileg más időszakban is cirkulálhattak hidrotermák, azonban erre utaló konkrét jelet nem találtunk.
A hidrotermális tevékenység másik felújulása a kréta alkálibazalt-vulkánossággal kapcsolatos. Ez nem vonható össze
a kréta közepén zajlott orogenezissel, mert alapvetően más geodinamikai környezetben játszódott le. A kréta alkálibazaltvulkánosságot kísérő hidrotermális tevékenység produktumait az előző fejezetben tárgyaltuk, itt az egyéb hidrotermális
képződményeket és jelenségeket ismertetjük. Először a hidrotermális teléreket, utána a hidrotermális kőzetbontás termékeit írjuk le.
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Hidrotermális telérek
Hidrotermális telérek a kutatási területen töréses, zúzott vagy milonitos zónákhoz kapcsolódnak. Mind a töréses övek,
mind a telérek és erek az alaphegységi képződmények mindegyikét érintik.
A Bátaapáti környékén mélyült fúrások által harántolt töréses övek kitöltésein végzett vizsgálatok során az ásványos
összetétel alapján három csoportot különböztettek meg (KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2000a, 2003b). A Fe-dolomitos, valamint
„ankerites” összetétel a karbonátkiválás kezdeti szakaszát jelöli. A kalcitos összetétel valószínűleg a karbonátok képződésének végső fázisában keletkezett (másodlagos, exogén kalcit). A fúrásokból megismert vermikulitos (jól duzzadó,
vermikulitszerű montmorillonit) összetételű hasadékkitöltéseket a térképezés során nem észleltük.
A repedéskitöltések többfélék, többféle méretűek (néhány millimétertől néhány centiméterig) és gyakran többgenerációsak, többnyire a kőzetfalból vagy korábbi kitöltésből származó klasztokkal. Kataklázitosak, breccsásak, egy vagy több generációsak, helyenként tektonikusan deformáltak. Jellegzetes ásványaik alapján a repedéskitöltések lehetnek karbonáttartalmúak, továbbá agyagásványos, kvarcos, kloritos vagy epidotos összetételűek. Az ásványok jellegei alapján a Mórágyi Gránitban lévő hidrotermális képződmények uralkodóan intermedier, Ca-ban és Mg-ban dús oldatokból váltak ki, a hidrotermális
folyamatok 340-től 20 °C-ig terjedő hőmérsékleti tartományában, különböző hőmérsékletű fázisokban, több generációban.
A kutatóárkokban (GYALOG et al. 2003i) és a térképezés során önálló képződményként Fe-dolomitos, kalcit- és kvarcereket különítettünk el, az alábbiakban ezeket, valamint a petrográfiai leírásokból ismert zöldpala fáciesű ásványparagenezist hordozó repedéskitöltéseket jellemezzük. A fúrásokban észlelt hidrotermális erek és telérek rendkívül sokfélék
voltak (KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2003b), csak egy részük sorolható be a fenti típusokba.
A leggyakoribbak a Fe-dolomitos erek, kőzetklasztokkal, esetleg egy előző kitöltés klasztjaival, valamint a fehér
kalcitos, késői fázist jelező erek. A monzonitos kőzetekben epidotos-kloritos-kvarcos-karbonátos vagy karbonátos- kloritos-kvarcos-epidotos repedéskitöltések is megjelennek, szintén kőzetklasztokkal.
A többgenerációs kitöltések szélessége néhány millimétertől néhány centiméterig terjed, ezeken belül 1–6 generáció
különíthető el. A zöldpala fáciesű ásványparagenezis, valamint a kvarcerek lehettek a legkorábbi fázisok a repedéskitöltésekben. A karbonátos erek közül a Fe-dolomitos, Fe-oxidos, ritkábban kloritos, esetleg epidotos-kvarcos-karbonátos erek a
legkorábbiak, melyek után a nagykristályos (néhány milliméteres), prizmás, tiszta, de ikres kalcitkristályokkal jellemezhető
érkitöltések észlelhetőek. Az ezekben fennmaradó üregeket mikrokristályos vagy mozaikos kalcit tölti ki, agyaggal, limonittal. Ezeket a mozaikos kalcitokat a legutolsó kiválási fázishoz tartozó hajszálvékony limoniterek szabdalják. Egyes esetekben
aragonit utáni szálas–rostos kalcitpszeudomorfózák is megfigyelhetőek a kristályosodás végső stádiumaként.
Repedéskitöltések zöldpala fáciesre jellemző ásványparagenezissel
A zöldpala fácies ásványait tartalmazó erek epidotot, kloritot, aktinolitot, kvarcot, esetleg albitot, valamint karbonátokat és
opakásványt (pirit) tartalmaznak. A repedések egyenetlen falára esetenként akár néhány milliméteres, hipidiomorf, prizmás
epidot- és amfibolkristályok, ritkábban káliföldpátkristályok nőttek, egy részük utólag összetört. Ahol a fenn-nőtt kristályok hiányoznak, ott az epidot, a klorit és a karbonát nyomásoldódás által kihangsúlyozott hullámos sávokat alkot. A maradék üreget
mikrokristályos, limonitos kalcit tölti ki. Idiomorf-hipidiomorf, aprókristályos epidotból álló erek, csomók is megjelennek.
A kőzetfalon néhol apró (10–20 µm), de jól kristályosodott klorit is látható. A kloritdús sávokban lencsék és vékony erek
formájában hipidiomorf, prizmás epidotkristályokból álló halmazok láthatók. Máshol a kloritsávra előbb aprókristályos
(20–50 µm), majd nagyobb kristályos (50–100 µm), reszorbeált szegélyű, hullámos kioltású kvarckristályok nőttek. A kvarckristályok zárványokban gazdagok, zónásak. A zárványokat biotit-, klorit-, epidot-, aktinolit- és karbonátkristályok alkotják.
A kvarckristályok zónásságát nagyon finom karbonátzárványok okozzák. A fenn-nőtt kristályok közötti megmaradt sávot
aprókristályos, fogazottan összenőtt klorit-, kvarc-, albit-, epidot-, karbonát- és opak(pirit?)-szemcsék alkotják.
Nagyméretű káliföldpát-kristályok repedéskitöltéseként viszonylag ritkán előfordulnak még szabad szemmel nem látható, ikres albitkristályokból álló albiterek.
Kvarcerek és -telérek, kvarcosodott zónák
A hidrotermális kvarcerek és -telérek néhány millimétertől több méterig terjedő vastagságú hasadékkitöltésekben fordulnak elő. Maximum 1-2 cm vastag sávokat alkotnak, színük szürke, barnásszürke. A hidrotermális kvarc karbonátokkal, vasoxidokkal alkot ásványegyütteseket, más ásványok társasága nélkül nem fordul elő. Sajátalakú kristálysorait
gyakran karbonátos mátrixba ágyazva találjuk, hártyaszerű formáit fúrómagok leírása során észleltük (XI. tábla, 2. kép).
Keménysége alapján könnyen elkülöníthető a vele együtt előforduló karbonátoktól.
A hidrotermális kvarcot tartalmazó teléreknél valamivel gyakrabban észleltünk kvarcosodott zónákat, amelyek töréses,
zúzott szerkezetekhez kötődnek (1924. sz. feltárás az Eszter-forráshoz lefutó völgy jobb oldali ágában és 1780. sz. feltárás
a Kövesdi-víz völgyének felső szakaszán), ezek vastagsága elérheti a néhány métert. Gyakran csupán annyiban különülnek
el a környezetüktől, hogy a mállással szemben ellenállóbb, finom kvarcerekkel átszőtt-átitatott zónákat képeznek.
A kvarckristályok gyakran zúzott vagy kataklázosodott övekben nőnek. A repedések falán fenn-nőtt formáik is előfordulnak.
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A vágatokban, illetve a BeK–1 vágatfúrásban észlelt hidrotermális, kvarcdús repedéskitöltéseket (XI. tábla, 3. kép) a
mikroszkópos vizsgálatok (NÉDLI, SZABÓ 2007) szerint mozaikos kvarc és kisebb-nagyobb mennyiségű karbonát
(±klorit) alkotja, ezért a ritkaföldfém-koncentráció (amely az összritkaföldfémek tekintetében messze elmarad a kréta
vulkanizmushoz kapcsolódó hidrotermális ereknél észleltektől) a kvarc és a kalcit eltérő arányára vagy a hidrotermális
oldat különböző összetételére is utalhat.
A vizsgált kvarcdús minták a geokémiai jellegeik eltérése alapján két alcsoportra (1 = sötétzöld és sötétbordó-barna,
illetve világoszöld fázis — Nyugati-lejtakna, 714,8 és 974,4 m; 2 = szürkésfekete fázis — BeK–1, 100,25–100,35 m és
Nyugati-lejtakna, 714,8 m; XI. tábla, 3. kép). A két alcsoport nyomelem-eloszlásában tapasztalható különbségek a repedések többszöri felnyílására és különböző összetételű (vagy inkább különböző mértékben kimerült) vizes oldatokból
történő kikristályosodásra utalnak. Az 1. csoport korábbi, a 2. csoport késői érkitöltő fázisként jelenik meg. Az utolsó fázist kristályosító oldat kimerültebb volt ritkaföldfémekben, különösen nehéz ritkaföldfémekben, továbbá jellegzetes negatív Dy-anomália jelenik meg benne. A repedéskitöltő kvarcdús fázisokat alapvetően a befogadó monzogránit nyomelemgeokémiai paraméterei jellemzik, ezért valószínű, hogy monzogránit és vizes oldatok kölcsönhatásaként alakultak ki.
Fe-dolomittelérek és -erek
A repedéskitöltések egy korai karbonátos csoportját képezik a Fe-dolomitos, „ankerites” összetételű erek, amelyek
sárgásbarna színű, tömeges, valamint nagykristályos, fényes hasadási felületeket és kristálylapokat mutató, kemény anyagból állnak. Töréses zónákhoz, zúzott övekhez kapcsolódnak. A telércsapás az 1347. sz. feltárásban (a Henrik-forrás mellett)
80–260°, azaz a völgyfenékkel párhuzamos, a vastagság 1 m, a 269. sz. feltárásban (a Mórágy vasútállomáshoz D-ről lefutó
völgyben) 1,5 m, ott a dőlés 153/75°. A Fe-dolomittelérek azonban ennél általában vékonyabbak (az 1540. sz. feltárásban [a
Pista-forrás mellett] 70, az 1351. számúban [a Henrik-forrás mellett] 50 cm-esek), az erek csupán néhány cm-esek.
Röntgendiffrakciós vizsgálattal kalcitot, dolomitot, Fe-dolomitot, illetve „ankeritet”, Mn-tartalmú dolomitot és kutnahoritot azonosítottunk (KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2003b). Ezek kloritosak is lehetnek, valamint epidot és kvarc is lehet bennük.
A kőzet falával egyenetlenül összefogazódó, xenomorf, vastartalmú dolomitkristályok alkotják a kristályok legkülső
zónáját, melyek néhány, apró földpáttöredéket zárnak be. Erre erősen deformált dolomitromboéderek nőttek, majd ezek
közeibe deformációt nem szenvedett dolomitkristályok váltak ki.
A pirit-, vasas dolomit- és kalcitkristályokból, valamint agyagos limonitcsíkokból álló, szétágazó egyenetlen erek is
ezt a típust jelzik.
Többgenerációs karbonátos-limonitos erek
A többgenerációs karbonátos-limonitos erek KOVÁCS-PÁLFFY et al. (2003b) korábbi helyszíni vizsgálatai alapján Caban és Mg-ban dús intermedier oldatokból válhattak ki a 20–340° közötti hőmérsékleti tartományban.
Kalciterek
A kalciterek legtöbbször törészónákhoz kapcsolódnak, bár nem ritkán önállóan jelennek meg. A karbonátosodott–kvarcosodott övekben néhány cm-es erekben, gyakran egyéb kísérőásványokkal (pl. klorit, limonit) együtt fordulnak elő. Színük jellemzően szürke, fehér vagy lila, az erek általában 1–10 mm-es nagyságú kristályokból épülnek fel.
Jellemzően többgenerációsak. Üregekben vagy erekben jelennek meg.
A nagy átmérőjű (1–20 mm), repedések falára merőlegesen kivált, hipidiomorf, prizmás, deformáció hatására ikres,
íves kalcit sok fluidzárványt tartalmaz. Néhol zónás, a legbelső zóna erősen limonitos. Zárványként a kőzetfalból kiszakadt idiomorf amfibol- és epidotkristályok, valamint epidotból és kloritból álló halmazok, lencsék, sávok jelentkeznek.
A lilás kalciterek általában nagy, zónás, idiomorf, hipidiomorf, ikresedett kristályokból állnak. Zónásságukat a kristálylapok mentén sorba rendeződött, csak elektronmikroszkóppal látható hematitpikkely-zárványok adják (SZABÓ 2003).
A következő fázis mozaikos, mikrokristályos kalcit, amely agyaggal, limonittal jelentkezik. Ahogy távolodunk a repedés falától befelé, egyre ritkábban található klaszt a teléreken belül. Durvaszemcsés kalcitkristályok törmeléke is megjelenik a klasztokban. A végső fázisban a kalcit a töredezett, zúzott szakaszokban elágazó, hálózatos megjelenésű.
Előfordulnak a kőzetfallal egyenetlenül összefogazódó, gyengén megnyúlt mozaikos, 40–100 µm-es kalcitkristályokból álló erek, melyek 1–2 mm-es sávban dinamikus átkristályosodást szenvedtek.
Egy helyen a fennmaradt üreg falára koncentrikusan, sugaras, szálas kristályok nőttek „barlangi gyöngy”-szerű képződményeket alkotva, magukat az üregeket sugaras, rostos, limonitos kalcit tölti ki. Ezek aragonit utáni pszeudomorfózák, melyek késő hidrotermális (<50 C°) eredetűek lehetnek. Ezt követően még képződött mozaikos kalcit.
Végül, talán legutolsó fázisként a legfiatalabb kalcitereket is hosszanti irányban átszelő, 0,1 mm-nél vékonyabb limoniterekkel fejeződik be a repedések kitöltése.
Az 1331. sz. feltárásban (a Csodabogyós-fakadás mellett) a kalciterek egy kb. 20 m vastag, kb. 60–240° csapású törési
zónával kapcsolatosak. A töredezett, zúzott szakaszokra jellemző a kalciterek elágazó, hálózatos megjelenése.
A kutatóárkokban (GYALOG et al. 2003i) két változatot különítettünk el: 1–20 mm-es kristályokból álló és mállott,
porlódó kalcitereket.
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A vágatokból és néhány fúrásból (Üveghuta Üh–29, Üh–43 és Üh–45, vágatbeli BeK–1) származó, zömében brecscsás
megjelenésű, karbonátos repedéskitöltések részletes ásványtani–geokémiai vizsgálatának eredményeit NÉDLI, SZABÓ (2007)
munkája tárgyalja. A vizsgált karbonátos kitöltések ritkaföldfémekben az alkálivulkanitoknál és a monzogránitnál egyaránt
szegényebbek, jellemző rájuk a negatív Nb- és Zr-anomália, valamint az U-ban és Pb-ban való gazdagság. Az összritkaföldfém-koncentráció e kitöltésekben lényegesen alacsonyabb, mint az agyagos kitöltések esetében. Ritkaföldfém-jellemzőik
alapján nem mutatnak egyértelműen elsődleges magmás rokonságot a monzogránittal vagy az alkálivulkanitokkal.
Nyomelem-összetételük inkább arra utal, hogy a monzogránitos mellékkőzet és vizes fluidumok kölcsönhatásaként jöhettek létre, eltérő geokémiai karakterük alapján valószínűleg több fázisban, eltérő összetételű oldatokból.
Agyagásványos erek
Az agyagásványos erek többnyire viszonylag nagy (akár több száz ppm-et is elérő) összritkaföldfém-koncentráció
jellemzi. Ez nagyságrendjében hasonló ugyan a kréta vulkanizmushoz kapcsolódó hidrotermális jelenségek esetében
észlelt értékekhez, de az előbb tárgyalt ritkaföldfém-eloszlások lefutásában mutatkozó markáns különbségek miatt ezek
az erek nem sorolhatók a kréta vulkanizmushoz kapcsolódó hidrotermális működéshez.
Összességében tehát az agyagásványos erek alapvetően a monzogránit (vagy monzogránitot tartalmazó breccsák)
geokémiai bélyegeit viselik magukon, és nagy valószínűséggel a monzogránit, illetve monzogránittörmeléket tartalmazó
breccsa átalakulásával keletkeztek. A geokémiai bélyegekből adódó fenti következtetést támasztja alá az a megfigyelés
is, hogy az agyagásványos erek szinte sosem tisztán agyagásványokból állnak, hanem mindig tartalmaznak kisebb-nagyobb mennyiségű, a monzogránitos mellékkőzetből származó ásvány- és kőzettöredéket.
Hidrotermális kőzetbontás termékei
A kőzetalkotó ásványok (földpátok, biotit, amfibol) leginkább az érkitöltéses repedések mentén szenvedtek átalakulást; az alapanyagban szórtan megjelenő idiomorf, 0,5–2 mm-es titanitszemcsék azonban a kőzettest csaknem egészében bontott, leukoxénesedett formában figyelhetők meg. A kőzettípusok közül a bontással szemben leginkább ellenállók az aplitos kőzetcsoport elemei. A monzonitos és monzogránitos kőzetek bontottságára vonatkozóan a megfigyelések
adatsorában nem fedezhető fel tendencia; az átalakulási termékek feldúsulása mindkettőben a repedéshálózathoz köthető.
A bontottság és a kőzet irányítottsága között bizonytalan korreláció figyelhető meg.
A bontás során a földpátokból szericit és agyagásvány, míg a színeselegyrészekből klorit és epidot jött létre. A bontással keletkező ásványok (agyagásvány, szericit, klorit, limonit, epidot, illetve leukoxén) zömmel az eredeti ásványok
részleges vagy teljes pszeudomorfózáiként fordulnak elő. Így a hidrotermás bontási folyamatok során a kőzetek szöveti
bélyegei nem, csak színük és ásványos összetételük változott meg. A kőzetbontásként leírt elváltozások elkülönítése a
mállásként leírt jelenségektől a mállási övben és különösen a tektonikus zónákban nem oldható meg egyértelműen, mivel
ezekben a zónákban mind recens meteorikus, mind egykori hidrotermás oldatok átalakíthatták a kőzetet, úgyhogy
részben azonos ásványtársulásokat (agyagásvány, klorit) hoztak létre.
A töréses övekhez kapcsolódó egyes primer (nem málláshoz kapcsolódó), agyagos kitöltések részletes ásványtanigeokémiai vizsgálata (NÉDLI, SZABÓ 2007) szerint a vizsgált agyagkitöltések (vágatok, BeK–1 vágatfúrás) sokelemes
nyomelem-lefutása általában igen hasonló a felszíni fúrásokból vett, mintegy 50 monzogránitminta adatai alapján képzett
átlagérték lefutásához: azzal párhuzamos, és ugyanazokat a jellegzetes anomáliákat mutatja. Az eloszlások lefutása
némileg hasonlít ugyan az alkálivulkanitokéhoz is, azonban az értékek többnyire karakterisztikus különbségeket mutatnak az alkálivulkanitok és az agyagos kitöltések között.

NEOGÉN KÉPZŐDMÉNYEK
A kutatási területen a neogénben csak alsó-miocén (kárpáti) és felső-miocén (pannóniai) képződmények fordulnak elő.
— Budafai Formáció, Budafai Homokkő Tagozat, alsó-miocén, kárpáti;
— Kállai Kavics Formáció, felső-miocén, pannóniai;
— Tihanyi Formáció, felső-miocén, pannóniai.
Az elsőt önállóan, a második kettőt összevontan, pannóniai üledékként tárgyaljuk.
Alsó-miocén, kárpáti, Budafai Formáció, Budafai Homokkő Tagozat (bdb M1) —bdb
A felszíni feltárásokban agyagos aleurit (bdbaal), homokos aleurit (bdbhal), agyagos kőzettörmelékes aleurit (bdbayal),
homok (bdbh), aleuritos homok (bdbalh), kavicsos homok (bdbkh), homokkő (bdbhk) és konglomerátum (bdbkg) fordul elő.
Területünkön az alsó-miocén kárpáti emeletbe sorolt Budafai Formációba tartozó üledékek az ÉNy-i és DNy-i területrészen fordulnak elő, mind felszínen, mind fúrásokban. A Budafai Formáció Budafai Homokkő Tagozata sárgásszürke,
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partszegélyi-abráziósparti, síkparti, néhol delta fáciesű homok, kavics, homokkő, konglomerátum (HÁMOR 1998).
A földtani felvétel alapján a Zsibriktől DNy-ra kis kőfejtőben, jura és pannóniai képződmények között feltárt homokkő-konglomerátumot CSÁSZÁR (2005) a Rákosi (Pécsszabolcsi), illetve CSÁSZÁR et al. (2007) a Rákosi (Lajtai) Formációba sorolta. Véleményünk szerint, mivel csak áthalmozott fauna került elő belőle, és a környezetében hasonló összetételű, Budafai Homokkő Tagozatba sorolt rétegek ismertek fúrásokban, badeni rétegek viszont csak a távolabbi környezetben, településüket és litológiai jellegeiket is figyelembe véve ezeket is a Budafai Tagozatba soroltuk.
Területi elterjedés, vastagság. A Budafai Homokkő Tagozat a térképezési terület két területrészén, ÉNy-on és DNy-on
nyomozható.
A DNy-i területrészen több felszíni előfordulása ismert, a tervezett ófalui hulladéklerakó kutatása során mélyített
(fekedi, ófalui és véméndi) fúrások közül 19, összesen 21 db harántolta. Vastagsága változó, legnagyobb (25,6 m)
vastagságban a Feked Fe/K–12 fúrás, legkisebb (1,0 m) vastagságban a Véménd V–II fúrás tárta fel.
Az ÉNy-i területrészen két térképező fúrás (Cikó C–4 és –5), valamint egy ún. KMRK-fúrás (S–140) harántolta (az
utóbbi, teljes szelvénnyel mélyült fúrásban értékelése bizonytalan). A Cikó C–5 fúrás 123,3–192,7 m között 69,4 m-es
maximális vastagságban tárta fel, és nem érte el a feküt. Ezen a területen egyetlen felszíni előfordulásban, Zsibriktől
DNy-ra, a Rák-patak déli oldalának egy felhagyott kőfejtőjében (428. és 430. sz. feltárás) bukkannak elő meszes kötőanyagú homokkő- és konglomerátumrétegek. A mintegy másfél méter szélességű kibukkanásban ezek a képződmények
fél méter vastagságban tanulmányozhatóak (XI. tábla, 4. kép).
Rétegtani helyzet, település. Települése mindenhol diszkordáns. A DNy-i területrészen a Mórágyi Gránit Formáció
képződményeire települ.
Az ÉNy-i területrész 428. és 430. sz. feltárásában a transzgressziós jellegű sorozat a feküt alkotó jura Vasasi Márga
Formáció homokkövének görgeteg méretű, lekerekített felszínű tömbjei között és fölött, diszkordánsan települ. A Cikó
C–4 fúrás is elérte a fekü Vasasi Márgát.
Fedője a DNy-i területrész fúrásaiban kvarter Fenyvestetői, illetve Paksi Formáció. Itt feltárásaiban fedője túlnyomórészt nem látszik, többnyire fiatal lejtőüledék takarja, egy helyen, az Óriás-gerinctől Ny-ra lévő útbevágásban
fedője Fenyvestetői Formáció.
ÉNy-on a fedő a pannóniai Kállai Kavics Formáció. A 428. sz. feltárásban a fedő törmelékes, homokos pannóniai
sorozat (Kállai Kavics) durva kavicszsinórral települ a meszes homokkő – konglomerátum együttesnek a rétegzést is
metsző, ferdén elnyesett felszínére. A Budafai Homokkő a fekü és a fedő diszkordanciafelület között, kis területen, eróziós roncsként őrződött meg. A három ÉNy-i fúrásban is a Kállai Kavics a fedőképződmény.
Litológia, fácies. A Budafai Homokkő Tagozat kavicsos homok, homokos kavics, helyenként görgeteg szemcseméretű, rosszul rétegzett tengerparti képződményei részben közeli lepusztulási területet jelző granitoid- és metamorfitkavicsokat, részben kevesebb permi riolit (kvarcporfír)-kavicsot tartalmaznak. A finomabb szemű összetevők között az
uralkodó kvarc mellett kevesebb mállott földpát és kifakult biotit figyelhető meg. Az ÉNy-i területrészen anyaga jura
homokkő, mészkő és az Ófalui Formációcsoport képződményei. Felszíni előfordulásai közül a Szarvas-árok ÉNy-i részén
található feltárásokban a tagozat alapkonglomerátuma tanulmányozható (1892. és 2091. sz. feltárás). Legnagyobb, kb. 4 m-es
vastagságban a feltárássor ÉNy-i végén bukkan elő (XI. tábla, 5. kép).
Az alapkonglomerátum alapvetően 3 szintre tagolható, alul 1, felül 2 m-es vastagságban durvahomokos, aprókavicsos
mátrixvázú, durvatörmeléket is tartalmazó konglomerátum települ. Az 1–30 cm-es, jól kerekített görgetegek és a teljesen kerekítetlen törmelékdarabok túlnyomórészt granitoidokból, kvarcból és metamorfitokból állnak. A kőzet teljesen
osztályozatlan, rétegzetlen, két padot alkot az alsó és a felső szintben. A két pad között 50–70 cm-es, változó vastagságban rosszul-közepesen kerekített aprókavicsos konglomerátum települ, 1–4 cm-es klasztokkal és kavicsokkal. A klasztok anyaga gránit, kvarc, káliföldpát, kréta alkálivulkanit, az aprókavicsos frakcióban kvarc, plagioklász és káliföldpát
látszik. A kőzet erősen kovás kötésű, tömeges, rétegzetlen (XII. tábla, 1. kép). Ez a kemény pad DK felé haladva a
patakmederben tovább nyomozható.
Az alapkonglomerátum a miocén üledékképződés megindulását jelzi a területen, amikor a tengeri transzgresszió kezdeti szakaszán a tönkösödő felszínű alaphegység anyagát a tenger hullámverése roncsolta, szállította és átülepítette.
Az Óriás-gerinctől Ny-ra fekvő, D-ről É-ra lefutó vízmosás oldalában nagy területen, de inkább törmelék jelleggel
feltárva szintén felszínre bukkan a Budafai Homokkő Tagozat (1723., 2093., 2094., 2096. és 2097. sz. feltárás). Anyaga
itt finomabb szemű, agyag, finom-középszemű homok, aprókavics. A szálban álló feltárásokban a kőzet színe sárgásszürke, szürkésbarna, illetve egy helyen — ahol tufitos — zöldesszürke. Rétegzetlen, rosszul osztályozott, helyenként 45 cm-es kavicsok is előfordulnak. A kavicsok jól kerekítettek, anyaguk túlnyomórészt gránit.
A völgybe az Ács-tetőről lefutó vízmosás oldalában a tagozat üledékei — szürkésbarna, rétegzetlen, rosszul osztályozott agyagos, vegyesszemű homok és aprókavics — 1 m-es vastagságban bukkannak elő (2098. sz. feltárás). A homokszemcsék anyagában a kvarc mellett viszonylag sok, kissé koptatott halványvörös káliföldpát, valamint kevesebb, erősen
mállott, szürkésfehér plagioklász ismerhető fel.
Zsibriktől DNy-ra levő felhagyott kőfejtőben (428. és 430. sz. feltárás) világosbarna színű, pados megjelenésű meszes
kötőanyagú homokkő–konglomerátum van feltárva. Uralkodó a meszes homokkő kifejlődés, de jellegzetesek a réteg
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bázisán a fekü anyagából képződött, görgeteg méretű tömbök, illetve a feltárás korábbi állapotában itt megfigyelt durva
kavicsos horizont is. A meszes homokkő felfelé durvább szemcsenagyságú, meszes kötőanyagú konglomerátumba megy
át, ami a képződmény felső, részben csonkolt rétegét alkotja. A kavicsok közepesen vagy jól kerekítettek, anyaguk a fekü
Vasasi Márga homokkövéből, annak mészkövéből, illetve az Ófalui Formáció képződményeiből származik. A kavicsok
uralkodóan fél-egy centiméteres átmérőjűek, de a durvakavicsos konglomerátumrétegben a legnagyobb, metamorfit
anyagú kavicsok mérete a 10 cm-t is meghaladja. Törmelékanyagának összetétele alapján feltehető, hogy az uralkodóan
abráziós tengerparti képződményhez lineáris szállításból eredő (folyóvízi) kavicsok is keveredtek.
Ősmaradványok, kor. A Budafai Formációból területünkön nem került elő ősmaradvány, kora-miocén (kárpáti) kora
Mecsek hegységbeli adatokra (CHIKÁN 1991) alapul.
A zsibriki feltárás biogén alkotóiként kalcit anyagú molluszkahéj- és echinodermataváz-töredékek fordultak elő. Ezek
azonban mind a fekü alsó-jura Vasasi Márgából származnak, az ott jellemző Gryphea- és más kagylóhéj-, továbbá krinoideamaradványok halmozódtak át (XII. tábla, 2. kép). A Görög Á. által elvégzett mikrofaunisztikai vizsgálatok is csak a
fekü liász képződményből származó szegényes ősmaradvány-együttest igazoltak (GYALOG et al. 2006, V. függelék).
Felső-miocén, pannóniai üledékek: Kállai Kavics (klM3) — csak feltárásban; Kállai Kavics és Tihanyi Formáció
felosztatlanul (kl–tM3) — kl–t; Tihanyi Formáció (tM3) — csak feltárásban
A felső-miocén összletet két formáció képviseli, a Kállai Kavics és a Tihanyi Formáció.
A kőzettani összetétel alapján a Kállai Kavics Formáció feltárásaiban Kállai Kavics általában (klM), agyagos
kőzetliszt (klMaal), homok (klMh), kavicsos homok (klMkh), homokkő (klMhk), kavics (klMk) és homokos kavics (klMh–k), a
felosztatlan Kállai és Tihanyi Formáció feltárásaiban Kállai és Tihanyi Formáció üledékei általában (kl–t), kőzetlisztes
agyag (kl–tala), kőzetliszt (kl–tal), agyagos kőzetliszt (kl–taal), homok (kl–th), kavics (kl–tk) és kőzettörmelék (kl–ty), míg
a Tihanyi Formáció feltárásaiban agyag (tMa), kőzetlisztes agyag (tMala), kőzetliszt (tMal), meszes agyagos kőzetliszt
(tMmaal), homok (tMh) és homokkő (tMhk) fordul elő.
A felső-miocén (pannóniai) rétegsor általában durvább szemű üledékkel kezdődik (Kállai Kavics Formáció), ez
fokozatosan finomodva megy át a Tihanyi Formációba. Ritkán kimaradnak a bázisrétegek, és a Tihanyi Formáció települ
a feküre. A két eltérő fáciesű formáció (Kállai Kavics = litorális, Tihanyi = szublitorális) üledékei sokszor egymáshoz
igen közeli vagy egyazon feltárásban láthatók. Ezeknél kettős, összevont formációnevet alkalmaztunk.
A Kállai Kavics hullámveréses parti övben keletkezett kvarchomok-, kavicsos homok- és kovás homokkő-, valamint
agyagmárgás aleuritbetelepülésekkel. Területünkön jellemzője a durvaszemű kőzetösszetétel, itt anyaga konglomerátum,
homokos kavics, kavicsos homok, durva- és finomszemű homok, vékony aleurit-közbetelepülésekkel.
A Tihanyi Formáció medenceperemi kifejlődésű, szürke, molluszkás agyagmárgás aleurit és finomszemű homok,
ritkán finomszemű homokkő, néhol huminites-agyagos betelepülésekkel. Területünkön is az aleurit, agyagmárga és aleuritmárga a leggyakoribb, finomszemű homokbetelepülésekkel. A DK-i területrészen, a bátaszéki téglagyár fúrásainak
területén hasonló a kőzetösszetétel,
de itt ritkábbak a finomhomokos
10. táblázat. A pannóniai üledékek fontosabb fúrási adatai
betelepülések.
Területi elterjedés, vastagság. A
felső-miocén (pannóniai) képződmények a felszíni feltárások és a fúrási adatok alapján a terület DK-i, ÉKi és ÉNy-i részén találhatóak nagyobb
elterjedésben és vastagságban (3.
melléklet, 10. táblázat). Ezek a területrészek a Mórágyi-rög peremi helyzetű területei, a térképezési terület
központi, legmagasabb morfológiai
helyzetű részein a pannóniai képződmények hiányoznak. A képződményeket a három területrészen különkülön ismertetjük.
A DK-i területrészen mindössze a Kövesdi-víztől D-re lévő
néhány felszíni feltárásban bukkannak elő az összlet képződményei.
Ezek a Kállai Kavicsba sorolt bázisM3 = felső-miocén (pannóniai).
rétegek a Kövesdi-víz völgyében két
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helyen (1809. és 1882. sz. feltárás), az ebbe D-i irányból betorkolló Bodza-völgyben két helyen (1943. és 1998. sz.
feltárás), az Akác-völgyben (1941. sz. feltárás), valamint Kiskövesdtől D-re egy kis homokfejtőben (1722. sz. feltárás) láthatóak.
A Kövesdi-víztől D-re található Csabrági-erdő nevű terület a bátaszéki téglagyár kutatási területének a Ny-i része, itt
31 db Bk jelű, 10–63 m mélységű, agyagkutató fúrás mélyült területünkön (ezek közül 5 db, az itteni kifejlődést jellemző
fúrás szerepel a 10. táblázatban), melyek vázlatos rétegsorai, valamint a téglagyári agyagfejtő feltárása alapján jellemezhető az itteni kifejlődés. A Bk jelű kutatófúrások közül a Bátaszék Bk–202 fúrás tárta fel a területrész legvastagabb
pannóniai rétegsorát, 55,4 m vastagságban a Tihanyi Formáció képződményeiben haladt, és abban is állt le. Ezeken kívül
a Bátaszék Bszt–1 és –2 térképező fúrás harántolta a pannóniai összletet, 39,8, illetve 34,7 m-es vastagságban.
Az ÉK-i területrészen két elkülönülő helyen nyomozhatók a pannóniai képződmények a felszínen. Az egyik a
Mórágyi-víztől D-re eső dombsor, a Magas-erdő völgyei, valamint a Pince-hegy DNy-i oldala. A másik terület a Lajvérpataktól DDNy-ra eső peremi helyzetű dombsor, melynek völgyeiben — a Demeter-forráscsoporttól a Hömpölyös-forrásig — nagyobb elterjedésben és vastagságban tárulnak fel a pannóniai üledékek. Ezeken kívül a MÁFI 3 térképező
fúrása, a Lajvér-pataktól ÉK-re az Alsónána An–2, valamint a pataktól DK-re a Mórágy Mó–I és –IV fúrás tárt fel pannóniai képződményeket. A térképezési terület ÉK-i sarkában mélyült Alsónána An/B–1 fúrás harántolta 59,6 méter vastagságban az egész terület eddig feltárt legvastagabb pannóniai rétegsorát, és nem érte el a feküt.
Az ÉNy-i területrészen négy kisebb területet lehet elkülöníteni a felszíni előbukkanások helyzete alapján:
— a Hutai-pataktól DK-re eső dombsor völgyei, itt a legdélebbi helyzetű a Bátaapátitól D-re lévő homokfejtő (555.
feltárás);
— a Köves-patak DNy–ÉK irányú völgye, melynek DK-i oldalán végig nyomozhatók a pannóniai feltárások;
— a Palatincától Ny-ra eső, Szálerdei-földek völgyei, szórványos pannóniai feltárásokkal;
— a Rák-patakba DK-ről lefutó völgyek, melyekben nagy vastagságban bukkan elő pannóniai képződmény.
Az ÉNy-i területrész feltárásainak adatait kiegészíti a MÁFI 8 db térképező fúrásának a rétegsora (Bátaapáti
Ba–[I–II], –IV, –VI, Cikó C–[4–5], Mőcsény Mő–I és Ófalu Ó–5).
Ezen a területrészen a legvastagabb pannóniai rétegsort (48,0 m) a Mő–I fúrás harántolta.
Rétegtani helyzet, település. A pannóniai összletnek a térképezési területen mind a feküje, mind a fedője mindenhol
diszkordáns. A terület túlnyomó részén feküje a Mórágyi Gránit Formáció. Az ÉNy-i területrészen a feküben az Ófalui
Formáció települ a Mecsekalja-öv zónájában (a Rák-patak és a Köves-patak közötti, majd innen ÉNy felé húzódó, kb. 1
km széles sávban), ezt a Bátaapáti Ba–I és –II, a Mőcsény Mő–I és az Ófalu Ó–5 fúrás tárja fel. Ettől a sávtól ÉNy-ra az
alsó-jura Vasasi Márga (Hidas Hi–VII, –VIII és –X) és Hosszúhetényi Mészmárga (Bátaapáti Ba–IV fúrás) Formációra,
valamint az alsó-miocén Budafai Formáció Budafai Homokkő Tagozatára (Cikó C–4 és –5, valamint S–139 és –140 jelű
fúrás, illetve 428. sz. feltárás, [CSÁSZÁR 2005, CSÁSZÁR et al. 2007]) települ.
Ebben az utóbbi feltárásban csak metamorfitkavicsok (max. 18 cm) fordulnak elő a Kállai Formációban, ellentétben
az alatta lévő miocén konglomerátummal, amelyben az annak feküjét alkotó Vasasi Márga anyaga is előfordul.
Felszíni feltárásaiban a pannóniai összletre a Fenyvestetői, illetve a Paksi Lösz Formáció képződményei települnek,
vagy felső-pleisztocén–holocén lejtőüledékek fedik.
A fúrásokban a közvetlen fedőt vagy a Fenyvestetői Formáció alkotja (pl. a Cikó C–5, Alsónána An–2, Bátaszék
Bszt–2 és Mórágy Mó–IV fúrásban), vagy ennek hiányában a Paksi Lösz Formáció különböző képződményei (pl. a Bátaapáti Ba–VI és a Mórágy Mó–I fúrásban).
Litológia, fácies. A pannóniai rétegsor a vizsgált területen különböző szemcsenagyságú üledékekből felépülő sziliciklasztos összlet. A fekü fölött először egy durvább, főként homok, kisebbrészt homokkő, kavics, konglomerátum anyagú rétegsor következik, finomabb szemű (aleuritos, agyagos) közbetelepülésekkel. Ezt a Kállai Formációba soroltuk.
Ebből folyamatos átmenettel, a rétegsor finomodásával fejlődik ki az agyagos-aleuritos rétegek váltakozásából és finomszemű homokbetelepülésekből álló, Tihanyi Formációba sorolt rétegsor.
Összességében a Kállai Formáció az egész területen hasonló kifejlődésű, bár a durvatörmelékes anyag hányada változik a fekü fölötti rétegekben. A Tihanyi Formáció rétegei viszont eltérőek a DK-i területrészen, mivel itt az agyagmárga-aleuritmárga-rétegek dominálnak (amelyek téglagyári — durvakerámiai — nyersanyagnak is megfelelőek). Az ÉNy-i és
ÉK-i területrészen nagyobb a finomhomokos betelepülések aránya.
A fentiek alapján először a DK-i, majd az ÉNy-i–ÉK-i területrész pannóniai képződményeinek földtani felépítését tárgyaljuk.
A DK-i területrész pannóniai rétegsorát elsősorban a 31 db Bk és 2 db Bszt jelű fúrás rétegsora alapján ismertetjük. A fúrásokban a gránitösszlet teteje nem különíthető el megbízhatóan, de a terepi leírásokban széteső gránitmurvának, agyagos gránitmurvának minősített kőzet feltehetően már szálban álló, erősen mállott gránit.
E fölött következnek a Kállai Kavics Formáció főként durva szemnagyságú képződményei, 1–16 méter között változó
vastagságú, durvatörmelékes bázisrétegsor (a 26 fúrásban, amely itt harántolta, átlagos vastagsága 6,6 m). Rétegsorát
gránitmurvás homok, homokos kőzetliszt, homokkő és egyes esetekben alapkonglomerátum alkotja. A felszínen ez a
kifejlődés a Kövesdi-víztől D-re fekvő domboldalon egy kis homokfejtőben (1722. sz. feltárás) tanulmányozható kb. 1
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méteres vastagságban, ahol agyagos kőzetliszt, finomszemű homokkő és durvaszemű homok váltakozásából épül fel a
rétegsor. A fejtőben mélyült Bk–128 fúrás további 12,5 m vastagságban harántolta az összletet, legalján alapkonglomerátummal, alatta gránittal.
Erre a bázisösszletre települ 3–55 m között változó vastagságban a finomszemű összlet, a Tihanyi Formáció. A fúrásokban átlagos vastagsága 20,8 m, de ezt csak minimális vastagságként értelmezhetjük (5 fúrás ebben állt le, teteje is
különböző mértékben pusztulhatott le). A térképezési területen csak egy kis felszíni feltárása van (a Bodza-völgyben az
1943. sz. feltárás), illetve másik három feltárásban a Kállai Formációtól nem lehetett elkülöníteni. A Kövesdi-víz D-i
oldalán a Bk jelű fúrások tanúsága szerint csak 0,5–6 m lejtőüledék fedi.
Anyaga sötétszürke, homogén, rétegzetlen, tömeges kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt, agyagmárga és aleuritmárga, melybe néhol 10-15 cm-es durvaszemű, homokos, limonitos, gazdag faunát tartalmazó rétegek települnek.
A térképlap K-i szélétől 200 m-re K-re, a bátaszéki téglagyár agyagbányájában ezt a kőzettípust termelik, ott kb. 20
m vastagságban van feltárva (XII. tábla, 3. kép; A fejtés 2006-ban elérte a térképezett terület határát.). Itt a település
szintes, a pannóniai rétegsor fedőjében a Fenyvestetői Formációba sorolt tarkaagyag, illetve Paksi Lösz települ.
A Kállai Formáció bázisképződményei a kutatófúrásokban tapasztalt kőzettani összetételük alapján litorális, partszegélyi üledékek, míg a Tihanyi Formációba sorolt agyagos kőzetliszt nyugodt, szublitorális körülmények között keletkezett. LENNERT et al. (1999) a vízmélységet néhány tízméteresre becsüli, és a képződési környezetet a nyugodt időjárású
zóna és a viharhullámbázis közé helyezi, a betelepülő durvaszemű rétegeket viharüledékként értelmezve.
A bányától 2 km-re É-ra a Bátaszék Bszt–1 fúrás a Bk jelű fúrásokkal megegyező pannóniai talpmélység fölött
hasonló rétegsort harántolt. Alul 15,6 m vastagságban sárgásszürke, kavicsszórványos, változó szemnagyságú homok
(Kállai Kavics Formáció), fölötte 24,2 m vastagságban sárgásszürke, szürke márgás kőzetliszt, kőzetliszt települ gazdag
faunával és közbetelepülő vékony durvaszemű rétegekkel (Tihanyi Formáció).
A Bátaszék Bszt–2 fúrás alján 16,3 m vastagságban vegyesszemű homok, homokkő és konglomerátum váltakozik
(Kállai Kavics Formáció), melyre kőzetlisztes márga és vegyesszemű kavicsos homok váltakozásából felépülő rétegsor
települ 18,4 m vastagságban (ez csak feltételesen sorolható a Tihanyi Formációba).
A térképezési terület ÉK-i és az ÉNy-i területrészén a pannóniai képződmények jellemzésénél külön tárgyaljuk az ÉK-i és ÉNy-i területrészek peremi rétegsorait, valamint Bátaapáti és Mórágy környékének feltárásokkal a
legjobban jellemezhető változatos pannóniai kifejlődéseit.
Az ÉK-i területrész peremi rétegsorai közül az Alsónána An/B–1 fúrás 71 m mélységig nem érte el a pannóniai képződmények feküjét. A fúrásban legalul 19,3 m vastag a Kállai Kavicsba sorolható homok települ, felette 40,3 m
vastagságban homokos agyag és homok (Tihanyi Formáció) található. Az Alsónána An–2 fúrás 20 m vastagságban
harántolta a Kállai Kavics Formációba sorolható zöldesszürke, változó szemnagyságú homokos kavicsbetelepüléseket
tartalmazó durvatörmelékes összletet.
Az ÉNy-i területrész peremi helyzetű fúrásaiban is a Kállai Kavics Formáció durvatörmelékes üledékei dominálnak:
— a Bátaapáti Ba–I fúrásban 12 m vastagságban vegyesszemű homok és homokkő települ az alapkonglomerátum fölött;
— a Ba–II fúrásban szürke csillámos homok található 40 m vastagságban, egy 3,7 m vastag kőzetlisztes agyagmárga-betelepüléssel;
— a Cikó C–4 fúrás 26,9 m vastagságban kavicsos homokot és homokkövet harántolt;
— a Mőcsény Mő–I fúrás 48 m vastagságban homokot, kőzetlisztes homokot és kavicsos homokot tárt fel a pannóniai alapkonglomerátum felett.
Szürke színű, jól osztályozott, közepesen kerekített, csillámos, finomszemű, gyengén kőzetlisztes homok térképezhető a Rák-pataktól DK-re, a patak felé lefutó völgyek felső szakaszán. Az itteni feltárásokban 10–15 m vastagságban látszik a 10–20 cm-es meszes kötésű, szintes településű, homokkőpadokkal tagolt finomszemű homok (XII. tábla, 4.
kép), melybe a felső szinteken települ csak közbe finomabb szemű, agyagos-kőzetlisztes réteg, 0,5–1 m vastagságban.
A peremi pannóniai rétegsorok közül az eddig felsoroltak uralkodóan partközeli, litorális fáciesben keletkeztek, és a
Kállai Kavics Formációnak felelhetnek meg.
A Bátaapáti Ba–IV és a Cikó C–5 fúrásban élesen elválik a finom- és a durvaszemű üledék. Az előbbiben 11,5 m
aprószemű, lazán cementált, 0,5–1 m vastag finomszemű homok-homokkő-betelepülésekkel tagolt kavics fölött 4,5 m vastag
finomhomokos agyagmárga települ, az utóbbiban 18,9 m vastag kőzetlisztes, aprókavicsos, változó szemnagyságú homok
felett 25,3 m vastagságban kőzetliszt, kőzetlisztes márga következik. A térképezési terület peremi pannóniai rétegsorai közül
ezekben lehet litorális és szublitorális kifejlődésekre (Kállai Kavics, illetve Tihanyi Formáció) tagolni az üledékegyüttest.
A területtől É-ra lévő fúrások a Hidasi-medence felé vezető átmeneti zónában mélyültek. Ezekben jól követhető a
litorális Kállai Kavics Formáció és fölötte a fokozatosan — a teljes pannóniai rétegsorok kivastagodásával együtt —
vastagodó szublitorális Tihanyi Formáció. A Mőcsény Mő–II fúrás 91,1 m vastag pannóniai rétegsora kb. fele-fele arányban aprókavicsos, változó szemnagyságú homokra és kőzetlisztes márgára tagolható, a Mőcsény Mő–III fúrásban harántolt 118,4 m vastag pannóniai összletben pedig már a márgás kőzetliszt, a Tihanyi Formáció dominál, 92,9 m-es
vastagságával.
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Bátaapáti és Mórágy környékén a Lajvér-pataktól DNy-ra, a Hutai-patak és a Mórágyi-víz között az egész terület
legjobb felszíni pannóniai feltárásai találhatók. Ezenkívül 3 térképező fúrás rétegsora is jellemzi ezt a területet.
A Mórágy Mó–I és –IV fúrásban a Kállai Kavics Formáció változó szemnagyságú, de dominánsan finomhomokos,
nagyobb vastagságú bázisrétegsoraira a Tihanyi Formációba sorolt szürkéssárga, zöldesszürke kőzetlisztes márga települ,
jelezve a felső szakaszon a szublitorális üledékképződés uralkodóvá válását. A Bátaapáti Ba–VI fúrás azonban csak a
Tihanyi Formációba sorolható, szublitorális fáciesű zöldesszürke kőzetlisztsávos márgát harántolt 8,8 m vastagságban.
Két felszíni feltárást, valamint egy feltárássort ismertetünk részletesen.
— Az egész térképezési területen a felszínen feltárt legvastagabb pannóniai rétegsort a Lajvér-pataktól DNy-ra lévő, a
Sólegelő-földről lefutó egyik völgyben találjuk (353. sz. feltárás). Itt 137 és 166 m tszf. magasság között egy dominánsan finomhomokos, csillámos, keresztrétegzett, néhol gyengén kötött homokköves betelepülésekkel tagolt, viszonylag egynemű,
litorális fáciesű, a Kállai Kavics Formációba sorolt üledéksor települ. A völgyben feltárt összlet jól párhuzamosítható a tőle
DK-re 600 m-re mélyült Mórágy Mó–I fúrás rétegsorának alsó részével (a fúrás pannóniai sorozatának felső szakaszán települő kőzetlisztes márga — a Tihanyi Formáció — itt nincs meg, a fedő Fenyvestetői Formáció közvetlenül a homokra települ).
— A térképezési terület leglátványosabb pannóniai feltárása a bátaapáti homokbánya (555. sz. feltárás). Itt kb. 20 m
szélességben, karéj formában, 1–8 m-es vastagságban tanulmányozhatók a Kállai Kavics képződményei. A fekü gránitösszletre való településük nincs feltárva, ez a bányabejáratnál levő gránitfeltárások alapján a bánya szintje alatt kb. 1-2
méterrel tételezhető fel.
A bánya alsó, 0,5-1 méteres szakaszán vörösessárga, rosszul rétegzett, közép- és durvaszemű homok települ. Jól
osztályozott, rosszul kerekített, teljesen éretlen homok, melynek vöröses árnyalatát a nagy mennyiségű földpát adja. A
földpáttal kb. azonos hányadban található benne kvarc, gyakoriak benne a biotitcsillámok is. A bányafal e fölött zömében
finomszemű homokot tár fel. Ez szürke, sárgásszürke, jól osztályozott, rosszul-közepesen kerekített, muszkovitos kvarchomok, kevés földpátszemcsével. Gyakoriak benne a durvább szemű, esetenként aprókavicsos betelepülések. Ezek 0,20,5 mm átlagos szemnagyságú, közepesen osztályozott, kerekítetlen aprókavics anyagú rétegek-lencsék, melyek 5–15
cm-es vastagságban települnek közbe, illetve néhol terhelési zsebekben is jelentkeznek a finomszemű rétegeken belül (XII.
tábla, 5. kép) Elszórtan 1–10 cm-es, jól kerekített kréta alkálibazalt, még ritkábban gránit anyagú kavics is található a
durvább szemű rétegekben. A finomszemű homok vékonyan laminált, a benne látható kereszt- és vályús keresztrétegzés
erős áramlású, litorális képződési környezetet jelez (XII. tábla, 6. kép).
A bányában feltárt pannóniai összlet fölött a bánya fölötti domboldalban, kb. 5 méterrel magasabban abráziós konglomerátumos szint látható (XIII. tábla, 1. kép).
A homokbánya rétegsorát számos lapos dőlésszögű vető metszi (XIII. tábla, 2. kép). Dőlésük Ny-i – ÉNy-i, a feltárásban észlelhető látszólagos vertikális elmozdulásuk maximum 0,2-0,3 m. Az elvetések mindegyike a rétegsorban fölfelé
haladva viszonylag gyorsan és közel azonos szintben elhal, ami a vetők üledékképződéssel egyidejű működésére — szinszediment jellegére — utal. A vizsgált vetők mindegyike sík menti, látszólagos normál elvetésű, egy irányban dőlő
szerkezet, valószínűleg egyazon tektonikai esemény eredményeként jöhettek létre.
— A Kállai Kavics Formációba sorolt legváltozatosabb pannóniai bázisrétegsorokat Mórágyon, a Pince-hegy DNy-i
oldalán, a Petőfi utcában lehet tanulmányozni. Ezek felett csak néhány helyen bukkannak elő a Tihanyi Formáció rétegei.
Az utcában felfelé haladva az első pannóniai feltárás a 48. számú háztól ÉK-re lévő üres telken található (1152. sz.
feltárás). Itt a gránit letisztult, málladéktakaró nélküli, közepesen mállott, hullámos felszínére 30-40 cm vastag, meszes
kötésű homokkő települ. Anyaga szürkésbarna, limonitfoltos, középszemű, jól osztályozott, közepesen kerekített szemcsékből összecementált csillámos kvarchomokkő. Az itt található pince főtéjét ez a homokkőréteg alkotja, melynek
középső, lefelé domborodó részén 3 m hosszan, 40 cm szélességben az egykori gránitfelszínen lévő vályúban durvaszemű törmelékanyag rakódott le. Anyaga rosszul osztályozott, dominánsan 0,2–2 cm-es nagyságú, rosszul-közepesen
kerekített kvarc- és földpátszemcséből áll. Elszórtan jól kerekített, 2–8 cm-es kvarc- és kréta alkálivulkanit-kavics,
valamint több 10-15 cm-es szögletes, mállott gránitdarab található benne (XIII. tábla, 3. kép).
A homokkőpad kb. 15 m hosszan követhető a domboldalban, felette hasonló jellegű, de nem cementált homok települ, majd erre keresztrétegzett aprókavics következik, finomszemű homokos lencsékkel. Ez a feltárás partmenti, gyors
üledékképződési környezetet jelez, ahol a partról besodródott gránittörmelék kerekítődés nélkül, gyorsan betemetődött.
A következő (1154. sz.) feltárás a 48. számú háztól DK-re fekvő üres telken található. Itt egy kb. 10 m hosszú pincében
tanulmányozható a bázisrétegsor. Az aljzat ugyan nem bukkan elő, de az itt található kb. 2 m vastag durvatörmelékes
összlet szintén partmenti, litorális bázisképződmény, gyengén, közepesen cementált, vízszintes településű, 20-30 cm-es
padokból álló, durvahomokos mátrixú konglomerátum. A durvatörmelék közepesen-rosszul osztályozott, 1–10 cm-es
nagyságú, túlnyomórészt szögletes, gránitos anyagú, néhány jól kerekített 5–20 cm-es alkálibazalt-kaviccsal és görgeteggel (XIII. tábla, 4. kép).
A telken található jobb oldali pince főtéjét 15 cm vastag, szintes településű meszes aleurolit alkotja, melyben Congeria
balatonica-kőbelek láthatók (CZICZER et al. 2005). Ez a lumasella összemosott viharüledéknek tekinthető. Felette kb. 3 m
vastagságban a Tihanyi Formációba sorolható szürke színű finomszemű homok és piszkosfehér kőzetlisztes mészmárga váltakozik 20-30 cm-es rétegekben. Ez a finomszemű összlet az alapkonglomerátum fölött mintegy 1 méterrel települ.
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Hasonlóan nagyobb vízmélységű környezetben ülepedett le a Petőfi utca 39. számú ház mögötti pincében feltárt, már
a Tihanyi Formációba sorolt pannóniai rétegsor (1157. sz. feltárás). Ez a kb. 2 m vastag üledék szintén a pannóniai bázisrétegsora, azonban ez itt finomszemű. A rétegsor alapvetően kőzetliszt és kőzetlisztes finomhomok váltakozásából épül
fel. A kőzetliszt szürkéssárga, finoman laminált belső felépítésű, helyenként kagylófaunával. Szublitorális, nyugodtvízi
környezetben ülepedett le, ezt a fauna szórt elhelyezkedése is alátámasztja. A fauna nem összemosott, keveset szállítódott (páros teknős Limnocardium is előkerült). A kereszt- és vályúsan keresztrétegzett kőzetlisztes-finomhomokos rétegek viharüledékeknek tekinthetők (XIII. tábla, 5. kép). A pincében a pannóniai összletet egy ferde sík mentén Fenyvestetői Vörösagyagon lesuvadt löszrétegsor fedi (XIV. tábla, 1. kép).
Az itt tanulmányozható pannóniai rétegsort laposan dőlő litoklázisok és vetők sűrűn szabdalják. Ezek között két rendszert sikerült elkülöníteni:
— Szinszediment vetők rendszere, melyet a bátaapáti homokbányában is észleltünk. Dőlésirányuk Ny–ÉNy között
változik, a feltárásban észlelhető látszólagos vertikális elmozdulásuk maximum 0,2-0,3 m. Az elvetések mindegyike a
rétegsorban fölfelé haladva viszonylag gyorsan elhal, egyenes, illetve ívelt felület menti, látszólagos normál elvetésű, egy
irányban dőlő szerkezetet mutatva.
— A szerkezetek másik csoportja ezzel a suvadási felszínnel párhuzamos, illetve lapos szöget bezáró atektonikus szerkezetek rendszere, melyek gravitációs lecsúszás során a fekvő üledéket (is) ért belső deformáció eredményeként jöhettek létre.
Ősmaradványok, kor. A térképezési területen öt helyről gyűjtöttünk meghatározható pannóniai ősmaradványokat. A
faunát CZICZER et al. (2005) dolgozta fel:
1. A Lajvér-pataktól DNy-ra lévő völgyben (353. sz. feltárás) a homokköves betelepülésekből Congeria balatonica
Partsch került elő.
2. Mórágyon a Petőfi utca 48. számú ház szomszédságában lévő mindkét telek hátsó falából ugyanez a — DK-i
oldalon lumachellát alkotó — faj volt gyűjthető (1154. sz. feltárás).
A fenti két feltárásban egyedül felismerhető ősmaradvány a Congeria balatonica Partsch jellemzően sekélyvízi, de nyíltvízi alak, ritkán fosszilizálódik élethelyzetben, általában lumachella-rétegekben találjuk. Hosszú ideig létező faj, így egymagában pontosabb kort nem ad. Viszont a környezetbe illesztve bizonyos, hogy a felső-pannóniai magasabb részébe tartozik,
nagyjából egyidős vagy valamivel idősebb a távolabbi környéken sok helyen, így a bátaszéki téglagyárban is feltárt agyagnál,
mely a Congeria rhomboidea Hörnes alakot tartalmazza leggyakrabban, de bemosva Congeria balatonica is előfordul benne.
Az eredeti üledék tehát — mint az a helyzetéből is adódik — partvonal mentén, nyilvánvalóan egy transzgresszív sorozat kezdőtagjaként rakódott le.
3. Mórágyon a Petőfi utca 39. számú ház mögötti pincében (1157. sz. feltárás) feltárt homokból a következő faunaegyüttes került elő:
Paradacna okrugici (Brusina) — szép kőbél és lenyomatok;
Caladacna steindachneri (Brusina) — szép, közel teljes kőbél;
Lymnocardium rogenhofei (Brusina) — kettős teknős kőbél;
Lymnocardium sp. — hiányos kőbél;
Congeria cf. zagrabiensis (Brusina) — hiányos lenyomat.
A puhatestűek kivétel nélkül tipikus szublitorális környezetet jelző fajok. Alig mozgatott, hullámbázis alatti, néhányszor tíz m-es vízmélységben élhettek. Általában autochton helyzetben (kettős teknő) vagy csekély áthalmozódást szenvedve temetődtek be. A rétegsor rétegtani helyzete a fent tárgyalt, Petőfi u. 48. szám melletti feltárás felettinek, rétegsorbeli folytatásának tekinthető.
Ezek a puhatestűek sem pontos korjelzők, de annyi bizonyos, hogy fiatalabb (késő-) pannóniai kort jeleznek. Erre
példa a C. zagrabiensis (Brusina), mely a C. czjzeki Hörnes faj „leszármazottjának” tekinthető.
Ez az ősmaradványegyüttes a bátaszéki téglagyárban található faunával (LENNERT et al. 1999) rokon. A MAGYAR et
al. (1999a, b) által megalkotott pannóniai biosztratigráfiai beosztás szerint a Congeria rhomboidea-zónára jellemzőek,
melynek alsó határát ~8,5 millió évnél húzták meg.
4. A Bátaapátitól D-re lévő pannóniai homokfejtőből (555. sz. feltárás) a következő faunaegyüttes került elő:
Congeria cf. triangularis Partsch — rossz megtartású, hiányos kőbelek;
Dreissenomya cf. intermedia Fuchs — rossz megtartású, hiányos kőbelek;
Lymnocardium sp. — rossz megtartású kőbelek;
Viviparus sp. — kanyarulatdarab.
A puhatestűek viszonylag nagy számban, de rossz megtartású kőbelek formájában kerültek elő a feltárás felső, keresztrétegzett homokos összletéből. Az értékelhető ősmaradványok litorális, hullámverési övre jellemzőek, áramló (töredékek), néhány méter mély, nyíltvízi környezetre utalnak, összhangban az üledékek szedimentológiai jellegeivel.
Az ősmaradványok pontosabb kort nem jeleznek, de a Congeria triangularis faj az idősebb pannóniai üledékekben
nem található meg.
5. A Rák-pataktól DK-re a patak felé lefutó egyik völgy felső szakaszán (380. sz. feltárás) a meszes kötésű homokkőpadokból a következő faunaegyüttes került elő:
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Prosodacnomya cf. vutskitsi (Brusina) — két jó megtartású kőbél;
Prosodacnomya cf. dainelli (Brusina) — egy összezárt helyzetben megmaradt kőbél;
Lymnocardium szabói (Lőrenthey) — több változó megtartású kőbél;
Lymnocardium schmidti (Hörnes) — egy rossz és egy jó megtartású kőbél;
Lymnocardium cf. pelzelni (Brusina) — rossz megtartású töredék;
Congeria triangularis Partsch — több hiányos lenyomat és kőbél;
Gastropoda sp. — kanyarulattöredék.
Ez a fauna a legszebb együttest szolgáltatta. A puhatestűek közül a Prosodacnomya-csoport jelez pontosabb kort, de
a többi is a pannóniai fiatalabb („késő-pannóniai”) részére utal.
A Prosodacnomyák a pannóniai puhatestűek esetében igen jó kor- és fáciesjelző ősmaradványok. Korjelző mivoltukat
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy evolúciójuk kiválóan követhető a dél-dunántúli felszíni feltárásokban és fúrási
anyagban (MÜLLER, MAGYAR 1992a, b). A pannóniai Cardium-félék esetében felállított evolúciós sorok közül a Prosodacnomyákkal végződő talán a legszebb példája a Pannóniai-tóban végbement és tanulmányozott evolúciós változásoknak (MAGYAR et al. 1999a, b).
A feltárás üledékei áramló, nyíltvízi környezetet jeleznek, összhangban az ősmaradványokkal. A mélyebb vizet bizonyítja olyan elemek (pl. Lymnocardium schmidti, L. pelzelni) megjelenése, melyek szublitorális környezetben sem ritkák.
A puhatestűek közül a Prosodacnomyák tipikus litorális fajok, néhány méteres vízmélységet jeleznek, sokszor együtt
jelennek meg édesvízi fajokkal. Deltasíkság lapos, vízszintingadozások által erősen befolyásolt környezetében éltek.
Korukat tekintve az ősmaradványok Prosodacnomya-zónát (MAGYAR et al. 1999a, b) indikálnak, melyhez max. ~8,2
millió éves kor párosítható. A beosztásban a P. dainelli-zóna 8,2–7,5 millió év, a P. vutskitsi-zóna 7,5–5,4 millió év közé
esik. Figyelembe véve a fent említett párhuzamos fejlődés lehetőségét és azt a tényt, hogy a két faj lelőhelye egymástól
nem volt messze sem földrajzilag, sem a kort tekintve, e homok/homokkő biosztratigráfiai „helyeként” a P. vutskitsi-zóna
legalsó része valószínű, ~7-7,5 millió éves korral. Ezek a koradatok megfelelnek a Kállai és Tihanyi Formációra leginkább
elfogadott 6–8 millió év közötti időintervallumnak, amely késő-miocén (késő-pannóniai) kort jelent (CSÁSZÁR 1997).

KVARTER KÉPZŐDMÉNYEK
A kvarter képződményeket terepi felvételünk során több száz észlelési ponton, illetve az elmúlt években a Mórágyirög ÉK-i részén közel 80, főleg dombtetői és völgyi helyzetben mélyített fúrásban és ásott kútban vizsgáltuk.
A kvarter képződmények az egész területet csaknem összefüggően fedik le. A felszínen minden idősebb képződmény
csak apró foltokban fordul elő. A legelterjedtebb és legnagyobb vastagságú a lösz, amelyet Udvari Lösz Formációcsoportként különítünk el. Ez alkotja a dombok tömegének nagy részét, s a feküjében lévő idősebb képződmények
többnyire a völgyek oldalában, a lejtők alsó részén bukkannak elő. Közvetlenül a lösz alatt, lényegileg annak bázisrétegeként vörösagyagos összlet települ, amelyet a Fenyvestetői Vörösagyag Formációba sorolunk.
A lösz anyaga a dombok lejtőin sokhelyütt megcsúszik vagy áthalmozódik, az így keletkező összleteket lejtőképződményekként különítjük el. A lösszel fennálló kapcsolatuk jellege hol jobban, hol rosszabbul állapítható meg. A lösz lerakódása közben, annak kismérvű áthalmozódása során keletkezett, azzal részben összekeveredett lejtőüledékeket a löszösszlet részének tekintjük, és vagy a két löszformáció (Paksi és Mendei) valamelyikébe, vagy az egész, felosztatlan formációcsoportba soroljuk. Azokat a lejtőképződményeket, amelyek keletkezése — feltételezhetően a löszfelhalmozódás
szüneteiben — a völgyek löszbe vágódásával kapcsolatos, teljesen elkülönítjük a lösztől, és önállóan tárgyaljuk.
A lejtők menti csuszamlással és áthalmozódással a lösz anyaga végül a völgyekbe jut, s völgykitöltő üledékekbe épül
be. Mivel itt lösz alatti képződmények is megjelennek, a völgykitöltő üledékekben ezek anyaga a lösz anyagával keveredik,
sőt ahhoz képest akár túlsúlyra is juthat. A felosztást azonban elsősorban a völgykitöltő üledékek domborzati helyzetére
alapozzuk.
Az agyag és a homok közötti törmelékes kőzetet a prekvarter képződményeknél aleurit, a kvarter képződményeknél
kőzetliszt névvel illettük, de kőzettani jele mindkét esetben „al”.
A kvarter üledékek ismertetését a legidősebbel (Fenyvestetői Vörösagyag) kezdjük, majd a rátelepülő lösszel (Udvari
Formációcsoport) folytatjuk. Ezután térünk át a lösszel viszonylag szoros kapcsolatban lévő lejtőképződményekre, s
utoljára hagyjuk a lösztől már elég távol eső völgykitöltő üledékeket.
Alsó–középső-pleisztocén, Fenyvestetői Vörösagyag Formáció (fQp1–2) — f
A bátaapáti kutatási területen a nagyrészt a Mórágyi Grániton települő, annak mállási termékéből keletkezett, kisebbrészt más prekainozoos és miocén képződményeket fedő, döntően eluviális eredetű, vörös paleotalajból, vörösagyagból
és tarkaagyagból álló összletet Fenyvestetői Vörösagyag Formációnak neveztük el.
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Anyagukat tekintve a feltárásokban agyag (fa), kőzetlisztes agyag (fala), kavicsos agyag (fka), törmelékes agyag (fya),
tarkaagyag (fta), meszes tarkaagyag (fmta), vörösagyag (fva), meszes vörösagyag (fmva), agyagos kőzetliszt (faal), meszes
agyagos kőzetliszt (fmaal), törmelékes kőzetliszt (fyal), agyagos törmelékes kőzetliszt (fayal), meszes homok (fmh), mészpad,
mészkonkréciók (fmp) és agyagos mészpad, mészkonkréciók (fa-mp) fordul elő.
Az alábbiakban először a rétegtani besorolás problémáit, majd a formáció területi elterjedését és vastagságát, rétegtani helyzetét és települését, litológiai jellegeit és fáciesét, végül ősmaradványait és korát ismertetjük.
Rétegtani besorolás. A vörös paleotalaj, vörösagyag és tarkaagyag együttesen az üveghutai lösz bázisképződményének tekinthető, amely az alatta lévő grániton települ, és anyaga a gránit mállásával jött létre. A DK-Dunántúlnak a
Mórágyi-rögöt környező területein a lösz alatt következő üledékeket a Tengelici Formációba soroltuk (JÁMBOR 1997a,
KOLOSZÁR 1997, KOLOSZÁR, MARSI 1997, MARSI 1997), amelyet később Tengelici Vörösagyag Formációnak neveztünk
el (JÁMBOR 1997b, KOLOSZÁR, MARSI 1999, KOLOSZÁR et al. 2000, MARSI 2000, KAISER 2001, KOLOSZÁR, LANTOS 2001,
MARSI et al. 2004). KOLOSZÁR (2004) újra a Tengelici Formáció nevet javasolta.
Ennek a besorolásnak az indoklását közvetlen formában egyik kutató sem közölte, de kitalálható, hogy ilyen indokul
ugyanaz a szárazföldi eredet szolgált, mint amilyen a Tengelic T–2 fúrásban (HALMAI et al. 1982) harántolt pleisztocén
képződmények esetében feltételezhető volt. A T–2 fúráséhoz hasonló rétegsorú és vastagságú összletet tárt fel az Udvari
U–2A (JÁMBOR 1997a, KOLOSZÁR 1997) és a Törökkopány Tkt–4 fúrás (KOLOSZÁR 2004).
A tengelici szelvényt főként vörös és vörös-sárga vagy vörös-sárga-szürke, tarka agyag, agyagmárgás és agyagos
kőzetliszt, továbbá 37% folyóvízi eredetű, eolikusan megmunkált homok alkotja (JÁMBOR 1982). Bázisos tufa eredetű
bentonitos agyagbetelepülést tartalmaz, ez a 2,17 M éves (BALOGH KAD. et al. 1986) Bári Bazalt Formációval korrelálható, amelynek feküjében vörösagyag települ (HŐNIG 1971). Az udvari szelvényben felül szárazföldi tarkaagyag,
mélyebben vörös-sárga, tarka agyagos-homokos rétegek települnek; a képződményeknek mind külleme, mind vastagsága, mind lefelé homokossá válása igen hasonló a tengelicihez.
Mindkét összlet feküjében pannóniai (felső-miocén) képződmények települtek. A kettő közötti (pliocén) hiátus feltételezésével az összlet Tengelicnél alsó–középső, Udvarinál alsó-pleisztocén besorolást kapott, összhangban MÁRTON
(1998) paleomágneses vizsgálataival az Udvari U–2A fúrás magján, amelyek azt mutatták, hogy az összlet teljes
egészében a (2,6 M év körül kezdődő) Matuyama-kronba tartozik.
JÁMBOR (1997a) szerint az Udvari U–2A fúrás tisztázta, hogy a Tengelici Formáció vörös-sárga-szürke tarkaagyag-,
agyagos homok- és homokrétegei (bentonitos agyagbetelepülésekkel) a paksi Pv1–Pv5 vörösagyagrétegek alatt települnek. Ezek az utóbbiak az üveghutai löszrétegsor legmélyebb paleotalaj-horizontja, a PD2 alatt helyezkednek el, kb.
abban a szintben, ahol az üveghutai lösz bázisképződményét képező vörösagyag. Ebben a felfogásban ez a bázisképződmény tehát nem a Tengelici Formáció analógja, hanem a paksi Pv1–Pv5 szinté. A Tengelici Formációtól — az egyformán szárazföldi eredet ellenére — abban különbözik, hogy alapvetően mállással jött létre, és csak kismérvű, nem mindenütt észlelhető áthalmozást szenvedett, míg a Tengelici Formáció kőzetei uralkodóan jelentősebb áthalmozással keletkeztek. A paksi Pv1–Pv5 szinttől viszont abban tér el, hogy anyaga gránit eredetű, míg a Pv1–Pv5 szinté üledékes (felső
rétegeiben biztosan lösz, alsó rétegeiben esetleg felső-miocén).
KOLOSZÁR (2004), anélkül, hogy definíciót adott volna a Tengelici Formációra, három heteropikus tagozatot különített el benne, amelyek közül a Tengelici Tagozat az, amelyet a T–2, U–2A és Tkt–4 fúrás tárt fel. Mindhárom fúrás alsó
részét folyóvízi, a középsőt ártéri-mocsári képződménynek, a felsőt pedig fosszilis talajsorozatnak minősítette. Eltekintve
attól, hogy a középső szakasz eluviális-deluviális (!) minősítése nyilvánvalóan nincs összhangban a képződmény jellegével, az alsó és a középső szakasz rokonsága magától értetődik, de a felső összevonása ezekkel egy litosztratigráfiai
egységbe több mint kérdéses. Ezért úgy véljük, a Tengelici Formációba — vagy Tagozatba — csak az alsó két, alapvetően folyóvízi s.l. genetikájú egységet célszerű sorolni, a fosszilis talajsorozatot ettől külön kell kezelni. A formáció
nevéül a Tengelici Tarkaagyag Formáció látszik a legmegfelelőbbnek. KOLOSZÁR (2004) három tagozata közül a Beremendi (vörösagyag) nyilvánvalóan nem része ennek a formációnak (akárcsak a fosszilis talajsorozat), míg a Görgetegi
(folyóvízi) valóban heteropikus fáciese lehet.
Fosszilis talajsorozatok a pliocén és pleisztocén különböző szintjeiben fordulnak elő, de egyelőre nem ismerünk
egységes rétegtani elemzést, amelynek alapján valamely litosztratigráfiai egységbe lennének sorolhatók.
Az üveghutai lösz bázisrétegének mind rétegtani helyzete, mind anyaga, mind eredete kellőképpen ismeretes ahhoz,
hogy specifikusnak, egyedinek, nagy területen állandónak tekintsük. Ezért önálló litosztratigráfiai egységként — Fenyvestetői Vörösagyag Formációként — különítjük el.
Megjegyezzük, hogy rétegtani besorolását tekintve igen fontos tény, hogy a paleomágneses Brunhes–Matuyamahatár (a továbbiakban BM-határ) vagy e formáción belül, vagy fölötte helyezkedik el. Más szóval a területünk jelentős
részén a formáció felső része (esetenként az egésze) ugyanabba a Brunhes-kronba tartozik, mint az egész Udvari Lösz
Formációcsoport (l. o., 13. ábra).
A dunaföldvári szelvény világosan mutatja, hogy a BM-határ lehűlési időszakba (PDL) esett. Ennek fényében külön
magyarázat szükséges arra, mit jelent az, hogy ugyanez a határ az Üveghuta Üh–5 fúrásban (LANTOS 1997) a Fenyvestetői Formáció közepe táján van. A formáció vörösagyagos kifejlődése ugyanis — a löszszelvények paleotalajaihoz
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hasonlóan — felmelegedési időszakra mutat. Benne a BM-határ jelenléte valószínűleg azzal magyarázható, hogy a
vörösagyag vagy áthalmozást szenvedett, vagy legalább két felmelegedési időszakban keletkezett. Más szóval szelvénye
bonyolultabb fejlődésmenetet rögzít, mint amit a litológiai bélyegek alapján várhatnánk. A Mó–9 és –11A fúrás szelvényében, ahol területünkön a Fenyvestetői Formáció vastagsága jelentősen megnő, a földtani leírásban 3, illetve 4 talajszintet tudtunk elkülöníteni (ezek a mágneses szuszceptibilitás görbéin nem jelentkeznek markánsan).
Területi elterjedés, vastagság. A formáció képződményei a vizsgált területen felszíni kibukkanásban csak szórványosan
fordulnak elő, a kutatófúrások többségében azonban jellemző részei a fedőrétegsornak. Különböző kifejlődésű üledékeinek
felszíni előfordulásai a vizsgált területen többnyire völgytalpakon, völgyoldalban, vízmosásokban, mesterséges rézsűkben
találhatóak. A felszíni előbukkanásokban általában lejtőüledékkel fedett a képződmény, feltárt vastagsága 0,1–2 méter közötti.
A térképezési területen 40 fúrás harántolta a formációt. A fúrások nagy többsége dombtetőn mélyült rétegsorai
bizonyították a formáció dombhátak alatti előfordulását, és így a térképezési területen általános elterjedését is.
A formáció jellemző vastagsága a Hutai-patak és a Mórágyi-víz felső folyásának völgye közötti, 270-280 m-es dombtetőkön és a domboldalakon mélyült 20 fúrásban (Üveghuta Üh–[1–8], –16, –[21–23], –25A, –26A, –28A, –36A, –37,
–39, –42, –45) mindössze néhány méter (1,45–3,80 m, átlagosan 2,28 m). A Nagymórágyi-völgy és Mórágy közötti tetőn
és domboldalakban mélyült fúrásokban (Üh–38, Mórágy Mó–3, –9, –10A, –11A, –12A, –13, –14) már nagyobb (több
fúrásban 5–7 m közötti) a vastagsága. Legvastagabb (16,7 m) a Mó–11A fúrásban, amelyben az alaphegység egy
mélyedését tölti ki. A többi 7 fúrás átlaga kissé magasabb az előző területhez képest, 3,25 m. Az összlet a dombság peremi részei felé fokozatosan 10-20 méterre kivastagszik. A térképezett terület peremei felé a kutatást megelőzően mélyült
fúrásokban mind a négy égtáj felé nagyobb vastagságadatokat ismerünk, 13 fúrásban (Alsónána An–[2–3], Bátaapáti
Ba–VII, Bátaszék Bszt–[2–3], Cikó C–1, Feked K–1, Mórágy Mó–II, –[IV–V], Ófalu Ó–[4–5] és Véménd V–2) az
értékek 1,1–22,4 m közöttiek, átlaguk 11,96 m.
Rétegtani helyzet, település. A formáció feküjét a Mórágyi-rög központi részén (mind a Hutai-patak és a Mórágyi-víz
felső folyásának völgye közötti, mind a Nagymórágyi-völgy és Mórágy közötti területen) a Mórágyi Gránit Formáció
különböző mértékben mállott kőzetei, a Mecsekalja-övben (Bátaapáti Ba–VII fúrás) az Ófalui Formációcsoport képződményei alkotják. A Mórágyi-rög ÉNy-i, ÉK-i és DK-i peremein pannóniai üledékek (Bátaszék Bszt–2, Cikó C–5, Mórágy
Mó–IV), DNy-on az alsó-miocén Budafai Formáció képződményei alkotják a feküt (Véménd V–II). A formáció települése mindenhol diszkordáns, fekükőzete egyúttal alapkőzete is.
A formáció fedőképződménye a fúrások nagy részében a Paksi Lösz Formáció, a dombtetői fúrások zömében a közvetlen fedőt az L8-löszhorizont vagy a Paksi Dupla-talajhorizont alkotja.
A domboldalakon és völgyekben mélyített fúrásokban, ahol a löszösszlet hiányzik, ott deluviális lejtőüledék vagy
csuszamlásos képződmény fedi. Felszíni előbukkanásaiban a magasabb völgyoldalakban, völgyfők környékén feltáruló
összlet fedője szintén lejtőüledék, de proluviális-deluviális üledék, esetleg recens talaj is lehet.
A formáció rétegtani helyzete a BM-határhoz képest térben változik (l. följebb), vagyis a formáció kronosztratigráfiai értelemben csúszik: É-on magasabban (a PD1-talajhorizonton belül), D-en mélyebben (az L8-löszhorizont alatt) van.
A rétegsorbeli csúszás területünk közepe táján kb. akkora, mint a formáció vastagsága.
Litológia, fácies. A Fenyvestetői Vörösagyag kőzetanyaga a területen uralkodó terresztrikus mállás eredményeként a
Mórágyi Gránit és az Ófalui Formációcsoport mállási kérgén, valamint az alsó-miocén, kárpáti és felső-miocén, pannóniai üledékeken kialakult vörös paleotalaj, vörösagyag és tarkaagyag.
Paleotalajok egyaránt képződhettek az alapkőzet eluviális málladékán és az utóbbiak áttelepített anyagán is. A paleotalajt
abban az esetben tekintettük „eredeti településűnek” (pl. az Üh–25A és az Üh–37 fúrásban), ha genetikai szintjei felismerhetőek, és a rétegsorban a keletkezési folyamatnak megfelelő sorrendben települnek. A kutatási területen uralkodóan mészmentes, erősen agyagos feltalajú, erősen repedező, vörös- és szürkésbarna, valamint ugyancsak kiugróan agyagos, vörös,
lilásvörös feltalajú, mediterrán típusú paleotalajok ismertek, esetenként vastag mészfelhalmozódással az altalajban. Ritkán
paleotalaj-sorozatok is keletkeztek, ezek a nagyobb vastagságú rétegsorokra (pl. a Mórágy Mó–11A fúrásban) jellemzőek.
A formáció szórványos felszíni feltárásaiban mind a gránitos alapkőzeten, mind a miocén (kárpáti és pannóniai)
üledékeken képződött vörös paleotalajos kifejlődésére találunk példát:
Bátaapátitól DNy-ra a felszíni telephelyre vezető út mellett egy földút bevágásában (1015. sz. feltárás) lilásvörös színű
Fenyvestetői Vörösagyag települ mintegy fél méter vastagságban az alaphegységi gránit felszínére (XIV. tábla, 2. kép).
A térképezési terület DNy-i részén az Óriás-gerinctől Ny-ra fekvő völgyben a vörös paleotalaj a Budafai Formáción
alakult ki (1816. sz. feltárás). Ebben a feltárásban az erőteljes kilúgzásra a markáns mészfelhalmozódási szint fölött, kb.
10 cm-es vastagságban kivált, 1-3 cm-es nagyságú limonitborsók utalnak (XIV. tábla, 3. kép).
Bátaapátitól É-ra, a Köves-patak Ny-i oldalán, a domboldal rézsűjében (540. sz. feltárás) paleotalaj települ pannóniai képződményre. A vörös, mediterrán típusú paleotalaj A és B szintje a pannóniai üledékek felszínén, mészfelhalmozódási (C) szintje részben a pannóniai homokban alakult ki (XIV. tábla, 4. kép).
A vörösagyagos kifejlődésnél a vörös paleotalajok kis távolságra áttelepítettek, talajgenetikai szintek az áttelepítés
következtében nem ismerhetők fel bennük, vagy nem képződési sorrendjükben települnek. A talajtakaró anyaga a kiemeltebb részekről lehordódott, és a mélyedésekben halmozódott fel.
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A gránitos alapkőzeten képződött tarkaagyagot, vörösagyagot teljesen koptatatlan, szórt elhelyezkedésű, apró, 1-5
mm-es nagyságú kvarc-, ritkábban földpátszemcsék jellemzik. Néhány fúrásban az összleten belül alárendelten a gránitos feküből származó, alig koptatott törmeléket is tartalmazó, vékony, deluviális, vörös színű agyagos üledék, kőzettörmelékes agyag települ (pl. Mórágy Mó–3 fúrás). A pannóniai üledéken keletkezett összlet is tartalmaz elszórtan kvarc-,
elvétve földpátkavicsokat (pl. Cikó C–5 fúrás).
A tarkaagyagok különböző fekükőzetek száraztérszíni fizikai aprózódása, kémiai mállása és lassú lejtőfolyamatok
által történő áthalmozása eredményeként keletkeztek. Színük többnyire csokoládébarna, mogyoróbarna vagy szürkésbarna. Erősen kilúgozottak, rétegzetlenek, anyaguk dominánsan agyag, melybe mészcsomók, mészgumók keverednek.
Általában fekete mangán- és fehér mészfoltosak, és nagyobb mészcsomókat tartalmaznak. Ezek 1-2 cm-esek és többnyire
erősen mállottak, szórt elhelyezkedésűek, elmosódó körvonalúak. Ezen kívül 1-2 mm-es mangán-dioxid-pizoidok is
találhatók bennük, szintén szórt elhelyezkedésben. A kőzet jól kötött, nagy montmorillonittartalmának köszönhetően
erősen duzzadó. A fúrásokban a tarkaagyag felszíne többnyire nyesett, erodálódott.
Mórágyon, az Alsónánai út 16/b számú ház mögötti, 20 m széles, 5 m magas rézsűben (795. sz. feltárás) a feltárás É-i
részén települő sötétbarna-vörösbarna színű, fekete mangánfestődéses, homogén, prizmás törésű, gránitos alapkőzeten
képződött tarkaagyag (XIV. tábla, 5. kép) D felé nekifutni látszik a gránitdomborzat egy helyi kiemelkedésének. A kiemelkedéshez közeledve folyamatosan szürke agyagos kőzetliszt és vöröses, agyagos, káliföldpátos, durvaszemű aprókavicsos kvarchomok váltakozásából felépülő összletbe megy át.
Ősmaradványok, kor. A Fenyvestetői Vörösagyag Formációból egy helyen került elő ősmaradvány. Mórágyon, az
Alsónánai út 16/b számú ház mögötti rézsűben (795. sz. feltárás) észlelt mindkét kifejlődésből a következő csigafauna
került elő (KROLOPP 2005):
Vallonia pulchella (Müll.)
1 db
1 db
Vitrea crystallina (Müll.)
Arianta arbustorum (L.)
töredék
Mindhárom faj szárazföldi. Az igen kevés malakológiai anyag csak a pleisztocén kort bizonyítja (KROLOPP 2005).
Az összlet korára vonatkozóan a vizsgált területen sem radiometrikus, sem a fentinél pontosabb biosztratigráfiai adat
nem áll rendelkezésre. Pontosabb korminősítést a magnetosztratigráfiai adatok tesznek lehetővé (l. feljebb).
PLEISZTOCÉN, UDVARI LÖSZ FORMÁCIÓCSOPORT (UQp)
Az alábbiakban a térképezési terület legnagyobb felszíni kiterjedésű képződményét, az Udvari Lösz Formációcsoportot, annak felépítését és különböző területi kifejlődéseit mutatjuk be.
A típusos löszképződmények korrelációja
A fedőképződmények, köztük löszrétegek és paleotalajok vizsgálatában az egyik legfontosabb elem a rétegtani
egységek párhuzamosítása, területi követése. A rétegkorrelációhoz alapvetően a kutatás során mélyült fúrások, a földtani
térképezés dokumentációja és a mélyfúrási geofizika adja a legtöbb információt. A korreláció (MARSI et al. 2004) első
lépését a terepi dokumentációs egységek (KOLOSZÁR et al. 2000) és a geofizikai mérések értelmezése nyomán kijelölt
geofizikai egységek (ZILAHI-SEBESS et al. 2000) párhuzamosítása képezte.
A geofizikai paraméterekben a paleotalajokat elsősorban a mágneses szuszceptibilitás nagy értékei jelzik, de jellemző a természetesgamma-sugárzás és a neutronporozitás növekedése, illetve az ellenállás csökkenése is. Ezeket az ismérveket jól fel lehet használni a méréshiányos helyeken (csövezett vagy teljes szelvényű fúrási szakaszokon) is. Az elektromos ellenállásmérés alapján — a többi paraméter figyelembevételével — a fedőképződményeken belül minden fúrásban
kijelölték a földtani, rétegtani egységekhez köthető A1, A2, B, C1, C2, D és E geofizikai egységet, közülük az A1–D
egység az Udvari Lösz Formációcsoportba, az E egység a Fenyvestetői Vörösagyag Formációba esik. A mágneses szuszceptibilitás mérése alapján elkülönítették és számokkal jelölték a paleotalajszinteket.
A térképezést követő feldolgozás során a két módszer adatait újra összevetettük, és az őslénytani, valamint anyagvizsgálati eredményekkel kiegészítve minősítettük az egyes összleteket, illetve szinteket. A mágnesesszuszceptibilitás-görbék alapján elkülönített, számmal jelölt szinteket a görbék és a földtani rétegsorok ismételt ellenőrzésével párhuzamosítani tudtuk a földtani dokumentáció talajhorizontjaival (11. táblázat).
A terepi és geofizikai adatok teljes korrelálhatósága érdekében a korábbi értelmezésünket (MARSI et al. 2004) újabb
elemekkel bővítettük. A kutatási területen jellemzően kettős talajokból álló talajhorizontok párhuzamosítása során gyakran tapasztaltuk azt a jelenséget, hogy egy-egy fúrás terepi rétegsorában egy igen jól fejlett vastag talaj alkot egy
talajhorizontot, amely a közeli fúrásokban esetleg két alhorizontra bomlik. Az ilyen vastag, fejlett talajban gyakran két
geofizikai szint figyelhető meg. A korreláció során az ilyen talajokat összevontan jelöljük, pl. MF1–2, MB1–2, PD1–2
stb.
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11. táblázat. A geofizikai és a földtani dokumentáció paleotalajszintjeinek korrelációja a terület
dombtetői fúrásainak földtani és mélyfúrás-geofizikai adatai alapján (GYALOG L., MARSI I.)

A paleotalaj-horizontok, illetve -alhorizontok rövidítéseinek magyarázatát lásd az 11. táblázatban. F1–4 = a
Fenyvestetői Formáció paleotalajszintjei.

A földtani és a geofizikai korreláció összevetése során egyetlen geofizikai szint volt, amelyikhez a terepi adatok alapján nem tartozik talaj. Ez az L7-löszhorizonton belül mutatkozó 11-es geofizikai szint. A szinte minden dombtetői fúrásban mutatkozó geofizikai anomália valószínűleg egy olyan rövid idejű, intenzív mállási, talajosodási szakaszt képvisel,
amelyik során nem keletkezett humusztartalmú üledék.
A terület legösszetettebb talajsorozata a PH-talajhorizont. Ez a dombtetői fúrások többségében 4 geofizikai szintből
áll (7-es, 8-as, 9-es és 10-es szint). Néhány fúrásban (Üh–28A, –42) ezek egy-egy önálló alhorizonthoz is köthetőek, azaz
a Paksi Homokos-talajhorizont legfejlettebb formájában egy négyes talajsorozat. A legtöbb dombtetői fúrást az jellemzi,
hogy a geofizikai paramétereiben jól azonosítható a 7-es geofizikai anomália, azonban a terepi rétegsorban ez a szakasz
— hasonlóan a 11-es szinthez — nem látszik talajnak (viszont több fúrás földtani leírásában helyette gyengén talajosodott lösz szerepel). Ezeket a szakaszokat L6–PH1-nek jelöltük, és korukat a PH1 korával tartjuk azonosnak. A PH-horizonton belül gyakori az is, hogy a PH3- és PH4-alhorizont helyén csak egy, vastag, fejlett talajzóna települ, amely két
geofizikai anomáliát (9-es és 10-es szint) mutat, ennek jele PH3–4.
A kutatás során mélyült dombtetői fúrások (és a K2–K3 ásott kút) kvarter rétegeit 3 db, közel É–D-i szelvényben
mutatjuk be. A 10. ábra a vágatok mentén és a telephely középső részén, a 11. ábra a telephely Ny-i részén és attól D-re
mélyült dombtetői, a 12. ábra pedig a Bátaapáti–Mórágy közötti, dombtetői nyersanyagkutató fúrásokban mutatja a
löszösszletek, illetve azokon belül a paleotalaj-szintek korrelációját a mágnesesszuszceptibilitás- és az ellenállásgörbékkel. A fúrások szelvényeit a BA-talajhorizont felszínéhez igazítva hoztuk egymás mellé, ezt tekintettük kiindulási síknak, mivel ez valamennyi dombtetői fúrásban megvolt (egyetlen másik talajhorizont sem fordult elő valamennyi fúrásban). Ehhez a szinthez viszonyítva láthatók a vastagságbeli eltérések és a hiányok az egyes fúrások rétegsoraiban.
A PD-horizont helyzetét a benne jelentkező paleomágneses határ, a kb. 780 000 évvel ezelőtti Brunhes–Matuyamahatár (a továbbiakban BM-határ) teszi különlegessé. A BM-határ helyzete rétegsorainkban változik, így önálló elemzést
igényel. A hazai löszrétegsorokban a BM-határt eleinte (PÉCSI, PEVZNER 1974 — Paks és Dunaföldvár, MÁRTON 1979 —
Paks) a PD2 és PDK (Paks-Dunakömlődi-talajhorizont) közötti löszhorizontba helyezték. Ezt fogadta el mindkét szelvényre PÉCSI (1993: 38. és 60. ábra, valamint PÉCSI, SCHWEITZER 1995: 3–5. ábra). LANTOS (1994) a dunaföldvári
szelvényben a BM-határt eggyel magasabban, a PD1 és PD2 közötti PDL-horizontban mutatta ki. Heller (Institute für
Geophysik, Zürich) mérései nyomán PÉCSI et al. (1995) a BM-határt a PD2 felső részébe helyezte, bár 3. ábráján világosan látható, hogy a szuszceptibilitásmérések tanúsága szerint a BM-határ a PD2 felső határán van, nem a belsejében.
MÁRTON (1998) az Udvari U–2A fúrás szelvényében a BM-határt a PD2/PDL-határ környékére tette. KOLOSZÁR, LANTOS
(2001) Lantos, Heller és Márton adatát fogadta el anélkül, hogy indokolta volna, miért nem veszi figyelembe a korábbi
adatokat.
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For the explanation of indexes of palaeosol horizons and subhorizons, see Table 13. 1 — magnetic susceptibility; 2 — resistivity; 3 — deluvial loess (slope deposit of the given formation); 4 — section L6-PH1;
5 — Fenyvestető Red Clay; 6 — surface of a soil horizon (unconformity); 7 — boundary of horizons and subhorizons; 8 — position of the BM boundary in boreholes, mdQp3 = Mende Loess Fm, Dunaújváros
Member; mbQp2–3 = Mende Loess Fm, Basaharc Member; püQp2 = Paks Loess Fm, Üveghuta Member; puQp1–2 = Paks Loess Fm, Udvari Member

Figure 10. Correlation of the loess sequence in hilltop boreholes in the central part of the Site and along the Eastern Incline (comp. by GYALOG, L.)

A paleotalaj-horizontok, illetve -alhorizontok rövidítéseinek magyarázatát lásd a 13. táblázatban. 1 — mágneses szuszceptibilitás; 2 — ellenállás; 3 — deluviális lösz (az adott formáció lejtőképződménye); 4
— L6–PH1 szakasz; 5 — Fenyvestetői Vörösagyag; 6 — Talajhorizontok felszíne (diszkordancia-határ); 7 — horizontok és alhorizontok határai; 8 — a BM-határ feltételezett helyzete a fúrásokban; mdQp3 =
Mendei Lösz F., Dunaújvárosi Tagozat; mbQp2–3 = Mendei Lösz F., Basaharci Tagozat; püQp2 = Paksi Lösz F., Üveghutai Tagozat; puQp1–2 = Paksi Lösz F., Udvari Tagozat

10. ábra. A telephely középső részén és a Nyugati-lejtakna mentén mélyült dombtetői fúrások löszösszleteinek korrelációja (szerk. GYALOG L.)
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Explanations are given Figure 10

Figure 11. Correlation of the loess sequences in the hilltop boreholes in the W part of the Site and
to the S of it (comp. by GYALOG, L.)

Magyarázat a 10. ábra alatt

11. ábra. A telephely Ny-i részén és attól D-re mélyült dombtetői fúrások löszösszleteinek korrelációja (szerk. GYALOG L.)

Explanations are given Figure 10

Figure 12. Correlation of the loess sequences in the mineral
exploration boreholes on hilltops (comp. by GYALOG, L.)

Magyarázat a 10. ábra alatt

12. ábra. A dombtetői nyersanyagkutatófúrások löszösszleteinek korrelációja (szerk. GYALOG L.)

Összefoglalóan a dunántúli löszszelvényekben a BM-határ a PD1- és PD2-talajalhorizont közötti PDL-alhorizontba
vagy annak alsó határára esik. Konkrétan Dunaföldvárnál (LANTOS 1994) 1,3–1,9 m-rel a PD2 fölött van, míg Pakson
(PÉCSI et al. 1995) a PD2 felső határán. A PD2 és a PDL határán hiátust kell feltételeznünk a korábbi lösz PD2 talajjá
változásának idejére. A két szelvény közötti eltérés tehát azt mutatja, hogy a PDL felhalmozódása a paksi szelvényben
későbben — már a Brunhes-kronban — kezdődött, mint a dunaföldváriban, ahol a felhalmozódás nagyrészt még a Matuyama-kronba esik. Ugyanakkor a BM-határ fölötti PDL+PD1 vastagsága (amely a következő időszakban lehullott löszből
megmaradt részt mutatja) Pakson 2,3 m, Dunaföldváron 1,8 m, ami már nem olyan nagy különbség, mint az előző (1,3–
1,9 m), sőt azzal ellentétes irányú (a felhalmozott és megmaradt anyag vastagsága Dunaföldváron kisebb). Mindez azt
mutatja, hogy a löszszelvényekben mutatkozó szintek kronosztratigráfiai korrelációjának pontossága jóval kisebb, mint
azt a rétegsorok formai hasonlósága alapján várhatnánk.
Meg kell jegyeznünk, hogy míg Heller (in PÉCSI et al. 1995) és LANTOS (1994) paleomágneses mérései kifogástalanok,
a hozzájuk tartozó földtani dokumentáció erősen hiányos. Lantos méréseihez semmiféle földtani szelvény vagy dokumentáció nem tartozik, szóbeli közlése szerint a PD1- és PD2-talajszintet a Földrajztudományi Kutatóintézet szakemberei
a helyszínen mutatták meg neki a löszfejtő falában. Heller a szelvényén indexekkel tüntette fel a talajszinteket, amelyek
határai csak a szuszceptibilitásgörbéről olvashatók le, de a cikkben közölt szelvényre a BM-határ tévesen került át.
Jelenleg tehát a BM-határ helyzetét meggyőzően igazoló földtani dokumentáció csak az Udvari U–2A fúrásról áll
rendelkezésünkre. Ennek fényében Heller (in PÉCSI et al. 1995) és LANTOS (1994) adatát is igazoltnak vesszük, s ezt a
hármat vetjük össze egymással és az üveghutai fúrásokból kapott paleomágneses adatokkal (13. ábra).
Míg tehát a dunaföldvári rétegsorban a BM-határ a PDL felső részében van, vagyis löszképződési időszakra esik,
addig a paksi szelvényben pontosan, az udvari szelvényben pedig (a ritka mintavételezés következtében) közelítőleg a
PD2 felső határárán van, ami földtanilag akár talajképződési időszaknak, vagyis hiátusnak is megfelelhetne. A dunaföldvári szelvénnyel összevetésben ez az utóbbi feltételezés kizárható, viszont arra a következtetésre kell jutnunk, hogy egy
és ugyanazon löszhorizont (a PDL) felhalmozódása a különböző szelvényekben nem pontosan ugyanabban a kronosztratigráfiai intervallumban játszódott le.
Az Üh–37 fúrásban a BM-határ a Paksi Dupla-talajhorizont alsó harmadában van (LANTOS 2003). Ez azt jelenti, hogy
a PDL teljesen talajosodott (PD1-ként van jelen), s az itteni PD — a rétegtani helyzet és a vastagság közelítő azonossága (10. és 11. ábra) ellenére — az Üh–2, –5 és –28A fúrásban észlelt PD-től lényegesen eltér: magában foglalja az azok-

13. ábra. Dél-dunántúli (tolnai) löszrétegsorok korrelációja a Brunhes-Matuyama határ mentén (szerk. BALLA Z.)
B = Brunhes kron; M = Matuyama kron. A paleotalaj-horizontok, illetve -alhorizontok rövidítéseinek magyarázatát lásd a 13. táblázatban (eltérő
jelek a Paks szelvényben: L1–L6 = Paksi F. löszszintjei; Phe1, Phe2, Mtp1, Mtp2, Hs1, Hs2, Pal = beosztásunktól eltérő paleotalajszintek), fQp1–2 =
Fenyvestetői Vörösagyag, mC1 = Mórágyi Gránit

Figure 13. Correlation of South Transdanubian (Tolna) loess sequences along the Brunhes-Matuyama boundary (comp. by BALLA, Z.)
B = Brunhes Chron; M = Matuyama Chron. For the explanation of the abbreviations of palaeosol horizons and subhorizons see Table 13 (different signs in the Paks section: L1–L6 = loess horizons of the Paks F.; Phe1, Phe2, Mtp1, Mtp2, Hs1, Hs2, Pal = palaeosol horizons different from the
subdivision being considered) fQp1–2 = Fenyvestető Red Clay, mC1 = Mórágy Granite
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ból hiányzó PD2-t is. Más szóval a Paksi Lösz alsó szintjeinek formailag jó korrelációja mögött olyan ingadozások vannak, amelyeket földtani módszerekkel dolgozva még sejteni sem lehetséges.
A fenti paleomágneses adatok alapján megpróbáltuk értelmezni a többi fúrás löszösszletei alsó részének (Udvari Tagozat) rétegsorait is. Ennek alapján az körvonalazódott, hogy a telephelytől É-ra eső fúrásokban (az Üh–37-en kívül az
Üh–42 és –39), valamint a nyersanyagkutató fúrások közül a Mó–9 és –11A fúrásban feltételezhető az L8-löszhorizont
megléte. A PD2-talajalhorizontot a fentieken kívül a Mó–12+12A fúrásban, a PD-t tagoló PDL-löszhorizontot az Üh–45
fúrásban feltételezzük. A telephely D-i részére eső fúrásokban azt tekintjük valószínűnek, hogy a PD1-talajalhorizont
több szintből, egy PD1F talaj-, egy PD1L-lösz- és egy PD1A-talajhorizontból áll (10–12. ábra).
A fúrások közül csak kettő harántolta a terület teljes löszrétegsorát az L8-löszhorizonttól, az L1-löszhorizontig, valamennyi lösz- és talajhorizonttal (Üh–37 és Mó–9 fúrás). A PD-talajhorizonttól valamennyi talajhorizontot tartalmazza az Üh–45
és Mó–12+12A, valamint a PD magasabb szintjétől kezdődően az Üh–2, –3, –6, –22, –23, –25A és –28A fúrás, a többi közül
mindegyiknek valamely szakaszán voltak kisebb rétegsorhiányok (10.–12. ábra). A paleotalaj-horizontok geofizikai adatokkal is alátámasztott hiányai a terület egyes részein helyi lepusztulást igazolnak. Az Üveghutai Tagozatban az L7-löszhorizont minden fúrásban megvan (az Üh–1 kivételével), kb. azonos vastagságban. A PH-horizont (és alhorizontjai) problémáiról
fentebb írtunk, a geofizikai szintek alapján vastagsága közel állandónak mondható. Ez a horizont csak az Üh–39 (és feltehetően az Üh–1) fúrás által reprezentált területen pusztult le, s azt (eltérő vastagságú) lejtőüledék helyettesíti. Az MB-horizontot az Üh–5 fúrásban (és részben az Üh–39-ben) lejtőüledék helyettesíti. Az L5-löszhorizont is megvan minden fúrásban,
vastagsága kissé ingadozik. A
Mendei Formáció Basaharci Tagozatának három talajhorizontja
közül a BA minden fúrásban
megvan. A BD (a Basaharc Dupla-talajhorizont, amely, nevével
ellentétben területünkön mindig
szimpla) több fúrásban is hiányzik (Üh–8, –26A, –38, –42 és
Mó– 11A). A tagozaton belüli
löszhorizontok vékonyak, változó
vastagságúak, több fúrásban
(Üh–1, –3, –7 és –8) nincsenek
meg. Az MF-horizont csak az
Üh–38 fúrásban hiányzik, az Üh–
26A-ban redukált vastagságú. A
Dunaújvárosi Tagozatban az L2,
a legvastagabb löszhorizont vastagsága közel állandó (kivétel az
Üh–23 és az Üh–42 vékonyabb
rétegsora, az utóbbiból a teteje
pusztult le). A TH-horizont erősen változó vastagságú, akárcsak
az L1-löszhorizont.
A telephelytől K-re a nyersanyagkutató fúrások környezetét
és itt az Udvari Formációcsoport tagolásátföldtani szelvényekben is bemutatjuk (6. melléklet, L–M és N–O szelvény).
A dombtetői löszösszletek
kialakulási modellje
A dombtetői löszösszletek
többnyire teljesek. Képződésük
elvi módját az alábbiakban elemezzük.
A típusos löszrétegsor rétegtani egységeinek korrelációja a

14. ábra. Az Udvari Lösz Formációcsoport rétegtani egységeinek párhuzamosítása a nemzetközi skálákkal (szerk. Horváth I., MARSI et al. 2004 táblázata felhasználásával)
F = Fenyvestetői, M = Mórágyi Formáció, további magyarázat a 10. ábra alatt

Figure 14. Correlation of the stratigraphic units of the Udvari Loess Formation Group with
international standards (comp. by Horváth, I., using the table of MARSI et al. 2004)
F = Fenyvestető, M = Mórágy Formation; further explanation below Figure 10
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nemzetközi rétegtani egységekkel, valamint területi párhuzamosítása alapvetően kutatófúrások terepi és geofizikai adatai
alapján, kisebb részben a terepi feltárások alapján volt lehetséges.
A lösz- és paleotalajszintek korát az óceáni 18O-szintekkel (SHACKLETON et al. 1990) való korreláció (14. ábra) alapján
határoztuk meg. E szintek lényegileg a hőmérsékletingadozásokat mutatják az elmúlt 1 millió évben. A korreláció alapelve az volt, hogy a löszképződés hőmérsékleti minimumokhoz, a talajosodás pedig maximumokhoz kötődik. Az 18Oszintek értelemszerűen folyamatosan következnek az időtengelyen, ami azonban nem mondható el a lösz- és paleotalajszintek váltakozásáról.
E váltakozás lényege az, hogy talajosodás a löszképződés szüneteiben játszódik le a korábban felhalmozódott löszön.
Kronosztratigráfiai értelemben tehát minden lösz–paleotalaj-sorozat hézagos, vagyis a rétegsor elemei nem folyamatosak
az időtengelyen. Kérdés tehát, hogyan helyezzük el ezeket az elemeket az időtengely mentén. Ehhez figyelembe kell vennünk a lösz- és paleotalajszintek eltérő képződési mechanizmusát.
A löszszintek normálisan, alulról felfelé halmozódnak fel, tehát elvileg külön-külön ráilleszthetők az időtengelyre. A
talajok azonban a rétegsorban felülről lefelé — az időtengelyen „visszafelé” — fejlődnek, ezért egy-egy paleotalajszint
elhelyezése az időtengelyen külön megfontolást igényel.
A kétféle képződménynek — lösz és paleotalaj — alulról felfelé nézve kétféle határa van: lösz–talaj és talaj–lösz. Az
előzőekben mondottak szerint a lösz–talaj-határ a rétegsoron belül időben lefelé mozog, míg a talaj–lösz-határ helyzete
a rétegsorban fix. Fontos momentum tovább, hogy a lösz–talaj-határ fölötti talaj a határ alatti löszszint magasabb rétegeiből keletkezett. Más szóval az időtengely mentén a löszszinteket a belőlük kifejlődött talajrétegekkel együtt kell
rétegtani elemnek tekintenünk és elhelyeznünk olyan időszakokban, amelyek hőmérsékletüket tekintve a löszképződésnek kedveztek (15. ábra).
Ezzel a módszerrel a talaj–lösz határon óhatatlanul fellépő hiátust nem tudjuk figyelembe venni, s csak azt tudjuk
megmondani, hogy az illető löszszint képződése melyik lehűlési szakasz kezdetén indult meg. A befejezési időpont a
hiátus következtében bizonytalan marad, de felső korhatárként a soron következő felmelegedés kezdete szolgál. A
löszszint fölötti paleotalaj képződése erre a soron következő felmelegedési időszakra tehető. A rétegsorok időtengellyel
való korrelációjának az alapja tehát a talaj–lösz-határok azonosítása lehűlési időszakok kezdetével.
Ez az elvi séma azzal válik konkrét skálává, hogy paleomágneses mérésekkel a BM-határt a PDL-horizontban rögzítjük, s ezzel összhangban a PD1-talajhorizontot az óceáni skála 19-es hőmérsékleti csúcsára helyezzük. Innen kezdve
a rétegsorban és az időtengelyen felfelé haladva a paleotalajszinteket a megfelelő hőmérsékleti csúcsokkal párhuzamosítjuk, utolsóként az MF-talajhorizontot az 5-ös csúccsal. A párhuzamosítás eredményeként az óceáni skáláról minden egyes lösz- és paleotalajszint korát le tudjuk olvasni, löszszinteknek a lehűlési, paleotalajszinteknek a felmelegedési
időszakok korát véve alapul.
Területi elterjedés, vastagság. A formációcsoport képződményei alkotják a terület valamennyi dombtetőjének felső
részét, a domboldalakon lefelé a Fenyvestetői Formáció, illetve az alaphegységi képződmények kibukkanásáig követhetők. A völgyekben és völgyoldalakban (csuszamlásos halmazok felszínein) csak ritkán fordulnak elő, ebben az esetben a Dunaújvárosi Tagozat települ a képződményekre.
A formációcsoport természetes feltárásainak többsége a völgyekhez, azon belül is a települések belterületéhez köthető, többnyire lakóházak mögötti rézsűkben, pincékben van. A képződményt 40 (33 dombtetői és 7 domboldali) fúrás és négy ásott kút is feltárta (az üveghutai kutatás során mélyült, 25 fúrás adatait részletesen feldolgoztuk [10–12.
ábra]).
A terepi feltárásokban észlelt legnagyobb vastagsága ritkán haladja meg a 7-8 m-t, a telephelyi kutatások során mért
maximális vastagsága a Mórágy Mó–9 fúrásban 59,3 m. A térségben legnagyobb megismert vastagsága (63,1 m) a Cikó
C–5 fúrásban észlelhető. A 33 dombtetői fúrásban (ebből 20 az üveghutai kutatás során, a többi 13 korábban mélyült) az
Udvari Formációcsoport átlagos vastagsága 46,6 m. A teljes rétegsorokon belül a típusos löszrétegekével összemérhető
a paleotalajok együttes vastagsága, és a fúrásokban jelentős a különböző lejtőlöszváltozatok, köztük a szoliflukciós
üledékek vastagsága is.
Az üveghutai kutatás során a löszösszletet dombtetői helyzetben harántoló 20 mélyfúrásban az összlet átlagos vastagsága 48,5 m, a formációcsoportnak a területen előforduló összes horizontját tartalmazó, „teljes” rétegsoroké 51–59 m.
A valamennyi talajhorizontot harántoló nyolc telephelykörnyéki fúrásban (Üh–37, –6, –23, –25A, –2, –22, –45 és –28A)
az összlet átlagos vastagsága 52,01 m, a recens talajjal együtt 53,19 m (10. és 11. ábra). A Nagymórágyi-völgy és Mórágy
közti fúrásokban a löszösszlet kivastagszik, itt a két teljes fúrás (Mó–9 és –12+12A) átlaga 59,18 m, még a két csonkolt
fúrással (Mó–11A, Üh–38) együtt is a négy fúrás átlaga 56,30 m (recens talajjal együtt 57,18 m — 12. ábra). Ezekben a
fúrásokban az eolikus lösz és a paleotalaj hányada 50,4 és 44,9% (a maradék lösz jellegű paleotalajé — 2,93%, illetve
lejtőlöszé — 1,73%).
A domboldali fúrások közül 5 mélyült a kutatás során (1 korábban), ezekben csak néhány méter lösz maradt meg,
amit szintén megfelelően be tudtunk sorolni.
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Az Udvari Lösz Formációcsoport általános jellemzése
A löszösszlet tagolása idős és fiatal löszre (az idős löszön belül a Paksi összlet alsó és felső részére, illetve a fiatal
löszön belül a Mende-basaharci és Dunaújváros-tápiósülyi összletre) és az ezeken belüli lösz- és paleotalajszintekre már
PÉCSI munkáiban (PÉCSI 1975, 1984, 1993, PÉCSI et al. 1977, PÉCSI, SCHWEITZER 1995) szerepel. Az üveghutai kutatás
során az egész löszösszletet egy formációba (Paksi Lösz) soroltuk, benne két sorozattal (Idős és Fiatal), azokon belül kétkét (Alsó és Felső) összlettel (KOLOSZÁR et al. 2000).
Ezek a nevezéktani rendszerek nem felelnek meg a nemzetközi elveken alapuló hazai rétegtani osztályozási alapelveknek (FÜLÖP et al. 1975), ezért az utóbbiaknak megfelelő nevezéktant dolgoztunk ki, figyelembe véve mind a klasszikus, mendei, basaharci, dunaújvárosi, paksi és dunaföldvári felszíni feltárások, mind a löszösszletet az eddig legnagyobb
vastagságban harántolt Udvari U–2A, mind a Diósberény Db–1, mind a Bátaapáti környéki, mintegy 40 részletesen feldolgozott fúrás adatait (12. táblázat).
A paleotalajok esetében fontos elkülönítő bélyeg a talaj típusa, amely, ha nem is minden kétséget kizáróan, de információt ad a talajnak a rétegsorban elfoglalt helyéről. A tagozatok jellemző talajtípusait KOLOSZÁR et al. (2000) alapján
a 13. táblázat mutatja be.
Az Udvari Lösz Formációcsoport ismertetését a térképezés során is elkülöníthető és ábrázolható egységek (kifejlődések) szerint jellemezzük, ezek az alábbiak:
— Udvari Lösz Formációcsoport általában, pleisztocén:
— Udvari Lösz Formációcsoport általában, típusos lösz.
— Udvari Lösz Formációcsoport általában, lejtőképződmény.
— Paksi Lösz Formáció („Idős Löszsorozat”), alsó–középső-pleisztocén:
— Paksi Lösz Formáció, típusos lösz.
— A Paksi Lösz Formáció lejtőképződményei:
— Paksi Lösz Formáció, felosztatlan lejtőképződmény.
— Paksi Lösz Formáció, szoliflukciós képződmény.
— Mendei Lösz Formáció („Fiatal Löszsorozat”), középső–felső-pleisztocén:
— A Mendei Lösz Formáció típusos löszképződményei:
— Mendei Lösz Formáció, típusos lösz.
— Mendei Lösz Formáció, Bagi Tufit Rétegtag.
— A Mendei Lösz Formáció lejtőképződményei:
— Mendei Lösz Formáció, felosztatlan lejtőképződmény.
— Mendei Lösz Formáció, szoliflukciós képződmény.
Az elkülönítés alapja a formációkat és tagozatokat tagoló, zavartalan településű paleotalajok genetikai típusa, lejtőképződmények, illetve szoliflukciós horizontok esetén a képződmények belső felépítése, szerkezete, rétegzettsége és genetikája.
A kutatási területen az Udvari Lösz Formációcsoport — földtani kor, kifejlődés és területi elterjedés tekintetében —
alapvetően két egységre osztható. Korban elkülöníthető az „idős lösz”, vagyis a Paksi Lösz Formáció, és a „fiatal lösz”,
azaz a Mendei Lösz Formáció. Mindkét formáción belül elkülöníthető típusos lösz és lejtőképződmény. A fedett földtani
térképen (1. melléklet) a térképezés során elkülönített két formációt ábrázoltuk. Egyes területeken a Mendei Lösz
Formáció felső tagozatát (Dunaújvárosi Tagozat) el tudtuk különíteni, mivel ott csak ez képviseli a formációcsoportot.
A fúrásokban a részletes feldolgozás eredményeként a formációk részét képező tagozatok, az ezeket felépítő lösz- és
paleotalaj-szintek, illetve az utóbbiak felépítése is megállapítható volt.
Típusos lösz alatt az eolikus löszváltozatokat és a rajtuk kialakult paleotalajokat értjük. Az Udvari Lösz Formációcsoport lejtőképződményei a típusos lösz heteropikus fáciesei. A lejtőlöszváltozatokat soroltuk ide: a löszből, paleotalajból áttelepített (deluviális) lejtőképződményeket, a szoliflukciós képződményeket és a lejtőképződményeken kialakult
paleotalajokat. Ezeket sokszor áttelepülésük, lerakódásuk után érték ugyanazok a másodlagos változások (pl. talajosodás, mészátitatás), mint a típusos löszrétegeket. E lejtőképződményeknek az Udvari Lösz Formációcsoportba való tartozását az indokolja, hogy egyes feltárásszakaszokon jól elkülöníthetők ugyan a lejtőüledék-bélyegek, de összességükben
oly mértékben összefogazódnak a típusos löszváltozatokkal, hogy térképi követésük gyakran nem lehetséges. Az Udvari
Löszbe tartozó lejtőképződmények között a terepi felvétel során a kibúvásokban, ahol lehetett, szoliflukciós képződményeket különítettünk el, ahol ez nem volt lehetséges, ott általában lejtőképződményeket (lejtőlöszt) ábrázoltunk (1.
melléklet). Mindkét csoportnak vannak a Paksi és Mendei Formáció típusos löszképződményeit helyettesítő változatai
is, de önálló fedett földtani térképi ábrázolása egyiknek sem volt lehetséges.
A formációcsoport területi kifejlődésének fő színterei — területi, morfológiai egységei — a kiegyenlített dombtetői
térszínek, illetve a völgyek, lejtős területek. A dombtetők kiegyenlített térszínén uralkodóan típusos löszképződmények
települnek, a lejtős térszíneken pedig a típusos lösz és a lejtőképződmények bonyolult összefogazódása tapasztalható.
A formációcsoportot a tágabb térségben több vékony vulkáni eredetű betelepülés tagolja, amelyek közül területünkön
fúrásokban és feltárásokban egynek a jelenléte volt igazolható (Bagi Tufit Rétegtag). A vulkáni anyagot tartalmazó
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12. táblázat. Az Udvari Lösz Formációcsoport tagolása (GYALOG L., KAISER M.)

* = Bagi Tufit Rétegtag (L5-ben vagy BA-ban); Bap = A térképlapok területének felszíni és fúrási szelvényeiben;
PDK = Paks-Dunakömlődi-talaj; Ud1 = Udvari Vörös 1. talaj; Ud2 = Udvari Vörös 2. talaj.

13. táblázat. Az Udvari Lösz Formációcsoport paleotalaj-típusai
(KOLOSZÁR et al. 1999 nyomán)
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képződmény a Mendei Formáció Basaharci Tagozatában
települ.
Rétegtani helyzet, település. A formációcsoport feküképződményét az üveghutai kutatás keretében mélyült szinte mindegyik
(25-ből 24) fúrásban (a fő és A fúrásokat együtt számolva) és a
korábban mélyült fúrások többségében (60-ból 49-ben) is rétegtani feküje, a vékony (általában 1-4 m, max. 10-20 m vastagságú)
Fenyvestetői Vörösagyag Formáció képződményei alkotják. Néhány, a kutatás előtt mélyült fúrásban ezek kimaradásával a
löszösszlet diszkordánsan DNy-on alsó-miocén, ÉNy-on jura,
ÉNy-on, ÉK-en és DK-en pannóniai üledékekre, a terület K-i
részén Mórágyi Gránitra települ. A földtani leírások bizonytalanságai miatt azonban a fenti fúrások egy részében is feltételezhető
a feküben a Fenyvestetői Formáció, a többiben ennek eróziós
ablakai valószínűek. A domboldali helyzetben levő Üh–44 fúrásban a Dunaújvárosi Tagozat középső–felső-pleisztocén csuszamlásos-deluviális üledékekre települ. A K4 ásott kútban folyóvízi
üledékek találhatók a formációcsoport feküjében.
A formációcsoport feküjének helyzete a BM-határhoz viszonyítva (tehát kronosztratigráfiailag) változik: É-on (az alaphegységi kiemelkedés lejtőjén) mélyebben, D-en (az alaphegységi
kiemelkedés tetővidékéhez közelebb) magasabban van.
A formációcsoport fedőjét döntő mértékben (a legfelső löszhorizontból képződött) recens talaj, kisebb részben lejtőüledék
vagy csuszamlásos képződmény képezi.
Ősmaradványok, kor. A terepi löszfeltárások többségéből
általában szórványos faunaleletek kerültek elő, melyekből részletesebb vizsgálat nem történt. A földtani térképezés területén
az Udvari Lösz Formációcsoportra vonatkozó részletes őslénytani adatokat az ásott kutak szolgáltattak. A feldolgozott anyag
legnagyobb részben malakológiai, kisebb részben gerinces
vizsgálati eredmény (KROLOPP 2003a, b, KORDOS 2003).
A molluszk aanyagban mintegy 40 pleisztocén taxont sikerült felismerni (14. táblázat). Többségük gyakori, löszös képződményekből az ország más területeiről is ismert faj. Faunisz15. ábra. Az Üh–22 fúrás lösz-paleotalaj egységeinek
tikai érdekesség viszont, hogy először sikerült pleisztocén képhelyzete az időtengely mentén (szerk. Balla Z.)
Az Üh–22 rétegsorának egyes szakaszainak alsó és felső
ződményeinkből a jelenleg nedves erdei élőhelyeken, illetve
határát illesztettük a lehűlési szakaszok kezdetére és végére,
ártéri erdőkben élő Vitrinobrachium breve fajt kimutatni. A
amikor löszfelhalmozódás folyt; világosszürke = lösz, sötétPupilla loessica kihalt faj sem fordult elő eddig. Ez utóbbi faj a
szürke = paleotalaj (indexek a 11. ábra alatt). A paleotalaj a
felmelegedési időszakok alatt, a korábban felhalmozódott
K2 ásott kút 8,8–9,2 m közötti mélységközében domináns elem,
löszön alakult ki. A hőmérséklet ingadozását a δ18O-görbe
példányai nagy számban kerültek elő (KROLOPP 2003b). A vizsmutatja (SHACKLETON et al. 1990 nyomán)
gált molluszkafauna minden esetben szárazföldi üledékképFigure 15. Position of the loess-palaeosol units of the Boreződést bizonyít. A csigahéjak megtartási állapota nem utal
hole Üh–22 along the time axis (comp. by Balla, Z.)
jelentősebb szállítási távolságra.
The upper and the lower boundary of specific stretches of the
log of the Borehole Üh–22 was adjusted to the beginning and
A különböző ökológiai igényű fajok előfordulásából és egyedend of cooling-down periods with loess accumulation; light
számarányuk változásaiból a rétegsoroknak melegebb és hűvögrey = loess, dark grey = palaeosol (indexes below Figure
sebb klíma alatt képződött, illetve nedvesebb és szárazabb kör11). Palaeosol formed during the warming-up periods on the
formerly accumulated loess. Temperature variations are indinyezetet jelző szakaszait lehetett elkülöníteni. A „malakohőmérő”
cated by the δ18O curve (after SHACKLETON et al. 1990)
módszerrel (SÜMEGI 1989) rekonstruált júliusi átlaghőmérséklet
12,2 és 16,5 °C között változott. A paleotalajok fedőjében levő
löszrétegek mennyiségi szempontból nem értékelhető faunájából azonban ennél melegebb, egyes minták malakológiai
anyagából pedig hidegebb klímára is lehetett következtetni.
A löszből előkerült malakológiai anyag azt igazolja, hogy a rétegsor nem egyenletesen képződött, több helyen hiányok vannak benne. Különösen szembetűnő a felső-pleisztocén löszrétegsor hiányos volta. Megállapítható volt, hogy az
ismert 9 malakosztratigráfiai egységből (SÜMEGI, KROLOPP 2005) itt csak 2 zonulát lehetett kimutatni.
Fontos rétegtani eredmény, hogy a lösz vastag rétegszakaszaiban — a K2 ásott kútban 20,4–35,2 m között, a K3 ásott
kútban pedig 1,6–2,8 m között — megtalálható volt a korjelző Neostyriaca corynodes csiga (KROLOPP 1994), amely
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14. táblázat. Az Udvari Lösz Formációcsoport molluszkafaunája és formációkénti tagolása az
ásott kutak adatai alapján (KROLOPP 2003b nyomán)

p = a Paksi Lösz ("Idős Löszsorozat") rétegeiből; m = a Mendei Lösz ("Fiatal Löszsorozat") rétegeiből

középső-pleisztocén kort (azon belül 140–400 ezer év
közötti időintervallumot) igazol. A földtani-geofizikai
korreláció szerint ez a rétegtani szakasz a BA–L6
közötti horizontokat képviseli (MARSI et al. 2004).
Az Udvari Lösz Formációcsoport igen csekély
mennyiségű gerincesmaradványt tartalmazott. Az
ásott kutakból előkerült pocokfélék, Arvicolidaemaradványok közül a Microtus nemzetség első megjelenése a biharin (a kora-pleisztocén fiatalabb szakaszán) belül, kb. 1,0 és 0,8 millió év között, a
Myodes-é pedig a villányi késői szakaszán (a korapleisztocén idősebb szakaszán) belül, kb. 2,0 millió
éve következett be (15. táblázat). Ezek a nemzetségek
napjainkban is élnek a Kárpát-medencében. Mindezek
alapján a K2 ásott kút 30,0–30,4 m közötti szakasza a villányinál, a Microtus szelvénybeli legkorábbi előfordulása (K4
ásott kút, 14,7–15,2 m közötti szakasz) a bihari korai szakaszánál idősebb nem lehet. Egyéb, ezekre az időszakokra dominánsan jellemző faunaelemek (Mimomys, primitiv Lagurus, Allophaiomys) hiányában azonban a vizsgált rétegszakaszok kora valószínű, hogy középső- és késő-pleisztocén (KORDOS 2003).
A formációcsoport kőzettani felépítését, genetikai változékonyságát a térképezés során elkülönített egységei szerint
mutatjuk be. Az egységek elkülönítési alapját a dombtetői helyzetben képződött löszsorozat fosszilis talajai adják.

15. táblázat. Az Udvari Lösz Formációcsoport gerinces faunája az
ásott kutak adatai alapján (KORDOS 2003 nyomán)

Pleisztocén, Udvari Lösz Formációcsoport általában
Az Udvari Lösz Formációcsoporton belül a pontosabban nem meghatározható rétegtani helyzetű képződmények két
típusba sorolhatók, a típusos lösz- és a lejtőképződmények csoportjába.
A terepi felvétel során a formációcsoport képződményei rétegtani helyzetének pontosítását alapvetően az adott
kibúvásban feltáruló paleotalajok genetikai típusa, települése, kisebb részben másodlagos bélyegek értékelése (agyagtar104

talom, a mészkonkréciók alakja, mérete, kristályossági foka) teszi lehetővé. A bolygatatlan szelvényű paleotalajt nem tartalmazó, ezért a formáción belül tovább nem pontosítható helyzetű típusos vagy részben típusos lösz, agyagos lösz
feltárásai az „Udvari Lösz Formációcsoport általában” minősítést kapták. Ugyanebbe a rétegtani egységbe soroltuk az
Udvari Formációcsoportba tartozó azon lejtőképződményeket, amelyek feküjében vagy fedőjében nem települ olyan
réteg, amely pontosíthatná a feltárt lejtőképződmény rétegtani helyzetét.
Udvari Lösz Formációcsoport általában, típusos lösz (UQp) — csak feltárásban
A löszváltozatok és a rajtuk kialakult paleotalajok közül az észlelési térképen (1. melléklet) a kibúvásokban az alábbi kőzettípusokat különítettük el: löszváltozatok — lösz (Ul), agyagos lösz (Ua-l); paleotalajok — paleotalaj (Upt),
kőzetlisztes agyag (Uala), kőzetliszt (Ual), homokos kőzetliszt (Uhal), meszes kőzettörmelék (Umy) és mészpad, mészkonkréciók (Ump).
A típusos lösz leginkább völgyoldalakban tárul fel. Nem adtuk meg pontosabb besorolását, ha nem volt semmilyen, ehhez
szükséges információ (talajszint, fauna), és topográfiai helyzete sem tette azt lehetővé. A fedett térképen mindenütt megszerkesztettük a két formáció határát. Ezáltal ezek a feltárások a két löszformáció egyikének (általában a Mendei Formációnak)
a területére esnek, de a feltárások indexét nem módosítottuk, hanem meghagytuk a felosztatlan Udvari Formációcsoport jelét.
Ilyen feltárások a Lajvér-patak és a Mórágyi-víz É-i, a Hutai-patak és a Rák-patak ÉNy-i, Ny-i oldalán fordulnak elő.
A Lajvér-patak völgyének É-i oldalában, Kismórágytól DK-re, a Szabad-szántók DK-i részén felhagyott, magányos
ház mögötti pincebevágás (298. sz. feltárás) mintegy 30 m hosszan, a partoldalban és a pincében tárja fel zömmel 3–4
m közötti vastagságban az egyveretű, típusos, fakósárga löszt. A fekü nem látszik, a fedő recens talaj. Tömött, porózus,
csöves szerkezetű, rétegzetlen, oszlopos, hasábos elválású képződmény. Mésszel átitatott, mészpelyhes, csomós kőzet
helyenként felszaporodó löszcsigavázakkal (Planorbis-, illetve Helix-félék?). A jellegzetes tömbös, hasábos elválási
síkok („kártyakő”) párhuzamosak a völgyiránnyal, azaz a későbbi omlás előjelei. A feltárás Kismórágy felőli 2-3 m-es
szakaszán barnássárga színű, gyengén rétegzett, jellegzetes leveles szerkezetű csigás lösz települ (XV. tábla, 1. kép).
A Mórágy, Alsónánai u. 30–36. sz. alatti házak mögötti fal (808. sz. feltárás) változó vastagságban tárja fel a sárga,
helyenként fakósárga foltos, rétegzetlen löszt. Maximális vastagsága mintegy 4 m, uralkodó szemcsefrakciója kőzetliszt. A
lösz a szelvényben piszkosfehér, rozsdabarna foltos, pettyes, helyenként pár jó megtartású löszcsigával. Paleotalajt nem tartalmaz, azonban anyagában helyenként megfigyelhetők behordott talajcsomók. A feltárt szakaszok feltűnő jellegzetessége a
sűrű repedéshálózattal átjárt prizmás szerkezet, amely a képződmény lassú lejtőmozgásával állhat kapcsolatban.
U
Udvari Lösz Formációcsoport általában, lejtőképződmény ([g]
Qp) — Ug

Az észlelési térképen (1. melléklet) a lejtőképződmény kibúvásokban elkülönített kőzettípusai a következők: kőzetlisztes agyag (lejtőlöszös agyag) (Ugala), meszes, kőzettörmelékes, kőzetlisztes agyag (áttelepített paleotalaj, Ugmyala), kőzetliszt (lejtőlösz, Ugal), agyagos kőzetliszt (agyagos lejtőlösz, Ugaal), agyagos, homokos kőzetliszt (homokos lejtőlösz, Ugahal),
meszes kőzetliszt (Ugmal), meszes kőzettörmelék (Ugmy) és mészpad, mészkonkréciók (Ugmp).
A térképezés során azokat az Udvari Formációcsoportba sorolt lejtőképződményeket, amelyek pontosabb rétegtani
helye nem volt megállapítható, az Udvari Formációcsoport lejtőképződményeként ábrázoltuk.
A deluviális lejtőlöszváltozatok fúrásokban nem különíthetők el egyértelműen a szoliflukciós eredetűektől. Az areális lejtőlepusztulás által keletkezett deluviális üledékek általában kevert anyagúak, a lejtővel párhuzamosan zsinórokban,
rétegekben vagy kevert anyagként elszórtan jelennek meg. A szoliflukciós képződmények finomszeműek vagy osztályozatlanok, talaj- és sárfolyások, -kúszások által keletkeztek, szerkezetük amorf, hullámosan rétegzett, szabálytalanul
gyüredezett, zsák- vagy lepényszerű kitüremkedésekkel (KAISER, GYALOG 1996). Ugyanakkor a fúrási technológia gyakran zavart szerkezetet kölcsönöz a fúrómagnak, ezáltal deluviális üledékek is szoliflukciósaknak tűnhetnek.
Alsó–középső-pleisztocén, Paksi Lösz Formáció
A Paksi Lösz Formáció teljes rétegtani kifejlődés esetén területünkön az Udvari Lösz Formációcsoportnak az L8löszhorizonttól a Mendei Bázis-talajhorizontig terjedő szakaszát képviseli (11. táblázat). A formáció mélyebb szintjei
területünkön nincsenek meg.
A térképezés során a formáción belül a típusos löszképződmények mellett a terepi feltárásokban elkülöníthetők voltak
különböző lejtőképződmények, köztük csak szoliflukciós képződmények is. Ezek elterjedése helyenként a fedett földtani
térképen (1. melléklet) is kiszerkeszthető volt.
Paksi Lösz Formáció, típusos lösz (pQp1–2) — p; tagozatok csak fúrásban elkülönítve:
Udvari Tagozat (puQp1–2), Üveghutai Tagozat (püQp2)
A formációba tartozó típusos löszt a feltárásokban löszhorizontok (lösz [pl], agyagos lösz [pa-l], meszes agyagos lösz
[p ], agyagos meszes lösz [paml]), illetve paleotalaj-horizontok anyagaként (paleotalaj [ppt], agyag [pa], kőzetlisztes
agyag [pala], kőzetliszt [pal], agyagos kőzetliszt [paal], mészpad, mészkonkréciók [pmp]) minősítettük.
ma-l
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A formációt a kutatás során mélyült fúrások rétegsoraiban két tagozatra (Udvari és Üveghutai) osztottuk. A felszíni
feltárásokban a tagozatokat nem jelöltük, mivel összefüggő nagyobb feltárás hiányában nem lehetett megfelelő biztonsággal elvégezni a paleotalajok besorolását.
Területünkön az Udvari Tagozat alul többnyire hiányos, legalsó képződménye az L8-löszhorizont (ez gyakran hiányzik) vagy a — már általános elterjedésű — vörös, mediterrán típusú talajokból álló Paksi Dupla-talajhorizont. A PD-horizont alsó részének hiányait és ennek kapcsolatát a paleomágneses adatokkal a löszképződmények korrelációjáról szóló
fejezetben ismertettük.
Az Üveghutai Tagozat két lösz- (L7 és L6) és két paleotalaj-horizontból (PH és MB) áll, az utóbbiak barna erdőtalajok.
A löszhorizontok közül a kutatófúrások adatai szerint a kb. 5 m (4,1–5,4 m közötti, 18 telephelyi fúrás átlagában 4,8
m) vastag L7-löszhorizont a terület egyik legjobb vezetőszintje. Fakósárga, meszes, mészpelyhes, kompakt, rétegzetlen,
lefelé fokozatosan agyagosodó lösz, helyenként nagy, kerekded löszbabákkal. Színe, kifejlődése alapján KOLOSZÁR et al.
(2000) „fakó löszhorizontnak” nevezte.
A Paksi Homokos-talajhorizont az Udvari Lösz Formációcsoport legösszetettebb talaja. Legtöbbször három, de gyakran négy paleotalajból (alhorizontból) áll. A mágnesesszuszceptibilitás-mérések mindenütt kimutatták a négy szintet
(amelyekből az alsó kettő gyakran összeolvad), ezért ennek alapján számoztuk a horizonton belül a talajszinteket. A felső
alhorizont gyengén fejlett, színe gyakran csak sötétsárga, gyenge agyagosodással jelentkezik. Ezt az eredeti leírások,
amennyiben a talajosodott jelleg nem látszott eléggé, az L6-horizont részének tekintették, későbbi fúrásokban (pl.
Üh–45) jól elkülönült, viszont a szuszceptibilitásgörbén mindenütt hasonló amplitúdóval jelentkezett. Ezért ezeket a
rétegeket L6–PH1 jellel jelöltük, tehát az L6-szint vastagsága is közel állandónak mutatkozott (0,8–1,5 m).
A Mendei Bázis leggyakrabban szimpla talajhorizontként van jelen, ritkábban két alhorizontból áll.
Területi elterjedés, vastagság. A Paksi Lösz Formáció — általában csak 1-2 m magasságú — felszíni kibukkanásai
minden nagyobb völgyoldalban gyakoriak, ezenkívül főként mély vízmosásokhoz, bányagödrökhöz, fejtőkhöz, mesterséges rézsűkhöz kapcsolódnak.
A kutatófúrások közül a Cikó C–5 fúrás tárta fel a jelenleg ismert legvastagabb Paksi Lösz Formációt, 33,1 m
vastagságban. Ez egyetlen, kiugróan nagy érték, a formáció kifejlődéseinek jellemző vastagsága 20–25 m között van
(10–12. ábra).
Néhány fúrásban hiányos a Paksi Lösz Formáció. A legnagyobb hiány az Üveghuta Üh–1-ben mutatkozott, amelyben lejtőlösz helyettesíti a formáció horizontjait, vagyis a teljes formáció lejtőlösz kifejlődésű. A Paksi Löszben az
Üh–39-ben az L6–PH szakasz, az Üh–5-ben az MB-horizont hiányzik (Figure 10).
Az üveghutai kutatás keretében mélyült 14 telephelykörnyéki dombtetői fúrásban (az Üh–1-et és –39-et nem számítva, ahol jelentős részét lejtőüledék helyettesíti) legkisebb vastagsága a (réteghiányos) Üh–8 fúrásban 17,7 m, illetve a
(nem réteghiányos) Üh–28A fúrásban 18,6 m, legnagyobb vastagsága az Üh–42 fúrásban 23,2 m, átlagos vastagsága 21,2
m. A 4 nyersanyagkutató fúrásban nagyobb a vastagsága, 23,4 (Mó–9) és 26,4 (Üh–38) m között ingadozik, átlaga 25,0
m. A 18 fúrásban átlagos vastagsága 22,0 m.
Rétegtani helyzet, település. Feküképződményei egyúttal a formációcsoport feküképződményei is. Rétegtani feküje a
Fenyvestetői Formáció. Fedőjét alapvetően a Mendei Lösz Formáció, ritkábban lejtőüledék, csuszamlásos képződmény,
esetleg folyóvízi összlet vagy recens talaj képezi. Kismórágyon a Kismórágyi utca 20. számú ház mögötti falban (80. sz.
feltárás) középső-pleisztocén folyóvízi sorozat települ fölötte.
A Paksi Lösz képződményei zavartalanul, nyugodtan, általában közel szintesen, az előtéri területek felé mutatkozó
enyhe dőléssel (az alaphegység domborzatát követve) települnek a nagyrészt kiegyenlített felszínű fekün (6. melléklet,
L–M és N–O szelvény). A Paksi Lösz a fő völgyek feltárásaiban felülről gyakran hiányos (pl. a 132. és a 229. sz. feltárás
[ Kismórágy térségében]). A lejtők irányában a vonalas és areális erózió is erőteljesen letarolta, ezért lejtős térszíneken
a fedőszintje egyenetlenné vált. Így a dombtetőkön a fedő kiegyenlített, nyugodt térszínre települ, míg a lejtőkön a
fedőképződmények feküje egyenetlenné, szabdalttá vált.
Litológia, fácies. A Paksi Lösz fúrási rétegsorok alapján két jellegzetesen elkülönülő része — a mediterrán vörös talajokkal tagolt Udvari Tagozat és a barna erdőtalajokkal tagolt Üveghutai Tagozat — a területen nem volt egymástól elkülönítve térképezhető. Ennek egyik oka az, hogy a rétegsor vékony, alul erősen hiányos: az Udvari Tagozatot lényegében
a Paksi Dupla-talajhorizont és alárendelten az L8-löszhorizont képviseli. Másik ok a völgyperemek feltárásain tapasztalható utólagos lejtőfolyamatok hatása, a — részben ezek által generált — nagy fedettség. Ahol a Paksi Lösz mégis feltáródik, és vezető horizontjai által azonosítható is, ott többnyire a felső része kerül a felszínre.
Csak a mediterrán vörös és a barna erdőtalajt tartalmazó feltárásokat tudtuk egyértelműen a Paksi Lösz Formációba
sorolni. Elsősorban a talaj típusa, színe (sötét rozsdabarna, vörösesbarna) volt a besorolás alapja.
Az Udvari Tagozatban a (PD-talajhorizont közötti vagy alatti — PD1-L, PDL vagy L8) — lösz okkersárga, barnássárga, szürke mangánszeplős, piszkosfehér mészfoltos-mészeres, anyaga erősen meszes, agyagos kőzetliszt. Gyengén
kötött, porózus belső szerkezetű. A PD-paleotalaj élénk téglavörös színű, agyagos feltalajú, tömött vagy morzsalékos
szerkezetű, erősen duzzadó, altalajában vastag, sokszor cementált mészpaddal. Az A és B talajszintben elszórtan 1-2
mm-es, fekete mangán-dioxid pizoidokat tartalmaz (KOLOSZÁR et al. 2000).
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Az Üveghutai Tagozatban alul települ az egyik legjobb vezetőszint, a kb. 5 m vastag, ún. „fakó löszhorizont” (L7löszhorizont). Fakósárga, szürke mangán-dioxid-szeplős, piszkosfehér mészfoltos. Anyaga gyengén agyagos, mészeresmészfoltos kőzetliszt. Mészkonkréciós szintek tagolják.
Fölötte a kutatás során mélyült fúrásokban a 2, 3 vagy 4 kifejlődött paleotalajszintet tartalmazó PH-talajhorizontot
dokumentáltuk. Anyaga vöröses sötétbarna, rozsdabarna árnyalatú, kötött, szívós kőzetliszt 1-2 mm-es, fekete mangándioxid-pettyekkel, a B talajszintekben piszkosfehér mészcsomókkal, mészerekkel. Anyagát tekintve agyagos kőzetliszt,
kötött, szívós.
Az L6-löszhorizont sárga, sötétsárga, piszkosfehér mészeres-mészcsomós, gyakori szórtan elhelyezkedő sötét barnásszürke, 1-2 mm-es mangán-dioxid-pettyekkel. Anyaga gyengén csillámos kőzetliszt, kevés, elszórtan elhelyezkedő mészgumóval. Homogén, rétegzetlen, jól kötött, jól osztályozott, alig porózus, apró molluszkatöredékekkel.
A legfelső, MB-talajhorizont barna erdőtalaja vörösbarna-rozsdabarna, néhol dohánybarna, fekete mangán-dioxid
pettyes-foltos. Anyaga kemény, szívós, homogén, rétegzetlen kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt.
A területen az Udvari Tagozat erősen roncsolt, fedett, csak kevés helyen nyomozható a felszínen. Az Üveghutai Tagozat terepi feltárásai vastag löszpadokat és egy vagy két barna erdőtalajt tartalmaznak. A formáció négy reprezentatív felszíni feltárását részletesen mutatjuk be.
A Mórágyról Mórágy vasútállomásra vezető gyalogút mentén az út aljában erősen meszes lösz fekün roncsolt szelvényű, vörös paleotalaj tárul fel (a mintegy 250 m hosszú 420. sz. feltárás É-i vége; XV. tábla, 2. kép). Ez a mediterrán
paleotalaj a Paksi Dupla-talajhorizont részben erodált, rosszul feltárt szakasza. A vastagabb összleten belül 1,0 m
képviseli a Paksi Löszt. Alul 0,4 m fakósárga, erősen mészkonkréciós, mésszel átitatott agyagos lösz fölött 0,2 m piszkosfehér, piszkosszürke és vöröses foltos, tarka mészkonkréciós pad települ. Cementált, repedezett, üreges, lyukacsos kőzet,
üregeit vörösagyag, továbbá mésziszapos, löszös vörösagyag tölti ki. A mészpad fölött 0,4 m vastagságban rosszul feltárt,
mészkonkréciós vörösagyag bukkan elő. A rétegzetlen, szívós, gyúrható, kenődő anyag egy mediterrán vörös talaj feltalaja. Az út oldalában rövid fedett szakasz után az Üveghutai Tagozat képződményei tárulnak fel részben folyóvízi, illetve
folyóvízi-deluviális képződményekkel, részben csuszamlások által zavart, kusza szerkezetű részekkel összefogazódva.
Mórágy É-i végén, a házak mögötti fal a szintes településű Üveghutai Tagozatot tárja fel (699. sz. feltárás; XV. tábla,
3. kép). A mintegy 20 m hosszú, 6,6 m magas feltárásban 1,0 m fakósárga lösz fölött 2,3 m fosszilis barna erdőtalaj
települ. C szintje 0,4 m vastag, erősen meszes, nagykonkréciós agyagos kőzetliszt. A fölötte 1,3–2,9 m között települő
AB szint vastag, sötét rozsdabarna, vörösesbarna kőzetlisztes agyag, rétegzetlen, kompakt, alul rögös, helyenként mészeres, mészkonkréciós, felső szakaszán kissé lazább, morzsalékosabb szerkezetű. Az agyag mennyisége felfelé csökken.
A paleotalaj felső, 0,4 m-es átmeneti szintje felfelé világosodó tónusú, vörösbarna kőzetlisztes agyag, majd agyagos
kőzetliszt. A paleotalaj átmeneti szintje fölött 0,3 m fakósárga, állékony, mésszel átitatott, rétegzetlen, gyengén agyagos
lösz, majd 3,6–4,0 m között gyengén fejlett szelvényű (juvenilis) barna erdőtalaj települ. Ez halványabb tónusú vörösesbarna, mint a feküben lévő, jól fejlett talaj. Rétegzetlen, tömött szerkezetű kőzetlisztes agyagból áll, altalajában nem látható markáns mészakkumuláció. A felső szakaszon 1,8 m vastag típusos, rétegzetlen, fakósárga lösz települ, a rétegsort
0,8 m szürkésbarna, alul sárgásbarna recens talaj zárja.
Mórágy É-i szélén, a 699. sz. feltárástól DDK-re a Pince-hegy pincesora az Üveghutai Tagozatnak két barnaerdőtalajhorizonttal képviselt szakaszát tárja fel (700. sz. feltárás). A feltárás két szakaszból áll, alsó része a pincesor előtti út oldala,
felső része a pincék mögötti falszakasz. A közel 300 m-es, részben leomlott oldal legjobban feltárt, 20 m széles szakaszán
a szintes településű Paksi Formáció a két falszakaszban együttesen 9 m vastag. A rétegsor bázisképződménye (a leomlott
támfal mellett, alul) 0,6 m vastag, rétegzetlen, fakósárga agyagos lösz. Erre 1,5 m vastag barna erdőtalaj települ. Fakó
barnássárga, erősen meszes, mészkonkréciós altalaját kompakt szerkezetű, rétegzetlen agyagos kőzetliszt adja. Az 1,2 m-es
feltalaj sötét vörösesbarna tónusú, helyenként foltos, szeplős kőzetlisztes agyag. A talaj állékony, tömött, rögös szerkezetű,
rétegzetlen, anyaga mészfoltos és mangánszeplős. Felfelé kissé csökken az agyagtartalom, itt lazább, enyhén morzsás, rögös
a kőzet szerkezete. Rétegsorban elfoglalt helyzete alapján a Paksi Homokos (PH)-talajhorizont egyik talaja lehet. A szelvény
2,1–6,1 m közötti szakaszán lösz tárul fel (valószínűleg az L6-löszhorizont). Kisebb része az út oldalában, nagyobb része a
pincék mögötti falban látszik. Anyaga fakósárga, rétegzetlen, piszkosfehér foltos, gyengén agyagos lösz. A lösz fölötti 1,4
m vastag barna erdőtalaj a Mendei Bázis-talajhorizonttal azonosítható. Altalaja fakó barnássárga, tarka, meszes agyagos
kőzetliszt. Kompakt, rétegzetlen, hasonló a fekü paleotalajhoz. A 6,5–7,5 m között látható feltalaj enyhén változó tónusú,
kissé foltos, vörösbarna kőzetlisztes agyag, ugyancsak hasonló a PH-talajhoz. Állékony, alul rögös, felfelé lazább szerkezetű,
agyagtartalma alul nagyobb, ezen a részen elszórtan mészfoltos, csomós, szórványként mészkonkréciók is előfordulnak. A
talajt ezen a falszakaszon 1,5 m vastag humuszos, agyagos kőzetlisztből álló lejtőüledék fedi.
A Lajvér-völgyben, Kismórágynál, a Kis-völgy torkolati szakaszának DNy-i oldalán (a Kismórágyi u. 20. sz. ház mögött)
a Paksi Formáció folyóvízi üledékekkel fedett szakasza látszik (80. és 81. sz. feltárás; XV. tábla, 4. kép). A löszrétegsor a 30
m hosszú, összességében 6,8 m magas bevágás alsó 2,2 m-es szakaszán tárul fel (XV. tábla, 4. kép, B). Alul 1,0 m vastag
fakósárga, rétegzetlen, erősen meszes lösz látszik. A kőzet piszkosfehér foltos, töredező, helyenként zavart szerkezetű. Felső
szakasza folyamatosan megy át egy barna erdőtalaj erősen meszes altalajába (a fényképen kb. a geológuskalapács nyelénél
látható falszakasz). Ez piszkosfehér foltos, fakó barnássárga, agyagos, meszes, mészkonkréciós kőzetliszt, melynek felső kon107

taktusa (a C és az AB szint határa) feltűnően éles. Fölötte kb. 1 m vastagságban jól fejlett szelvényű, szintes településű barna
erdőtalaj AB szintje látszik (XV. tábla, 4. kép, C). Sötét vörösesbarna, rozsdabarna színű, helyenként sárgásbarna foltos,
mangánszeplős kőzetlisztes agyag. Az alul helyenként mészfoltos szint teljes szakasza kiválóan szerkezetes prizmás, rögös.
Fedőjében 4,6 m vastag, uralkodóan finomszemű folyóvízi összlet települ (XV. tábla, 4. kép A).
Ősmaradványok, kor. A 2002–2003. évi felszíni kutatás keretében mélyített mindhárom ásott kút anyagából jelentős
számú csigát határoztunk meg. A Paksi Formáció összesített malakofaunája 33 fajt tartalmazott (14. táblázat). Részletes feldolgozásra azonban csak a K2 ásott kút 34,8–35,0 m közötti szakasza volt alkalmas. KROLOPP (2003a) vizsgálatai szerint
valamennyi faj szárazföldi üledékképződést bizonyít. A középső-pleisztocén korú Neostyriaca corynodes csiga (KROLOPP
1994) a Paksi Löszben, a K2 ásott kút 33,4–35,0 m közötti szakaszából (L6-horizont) került elő (MARSI et al. 2004).
A Paksi Formáció lejtőképződményei: felosztatlan lejtőképződmény (p[g]Qp1–2) — csak feltárásban;
p
szoliflukciós lejtőképződmény ([sz]
Qp1–2) — csak feltárásban
A Paksi Formáció lejtőképződményei a típusos löszképződmények heteropikus fáciesei. Az egység feltárásokon belüli elkülönítése a képződmény belső szerkezete és a fedőjében települő paleotalaj-horizontok alapján volt lehetséges.
Ebbe a kategóriába fedett földtani térképünkön (1. melléklet) kétféle képződményt soroltunk: felosztatlan lejtőképződményt (tisztán deluviális lejtőlösz vagy deluviális lejtőlösz + szoliflukciós képződmény) és szoliflukciós képződményt.
A felosztatlan lejtőképződményekben előforduló kőzettípusok: felosztatlan lejtőképződmény általában (pg), agyag
(pga), kőzetlisztes agyag (pgala), kőzetliszt (pgal), agyagos kőzetliszt (pgaal), homokos kőzetliszt (pghal), meszes kőzettörmelék
(pgmy) és mészpad, mészkonkréciók (pgmp).
A terepi feltárások többsége a fő- és mellékvölgyek menti oldalakban, lejtőkön nyomozható. Ezekben a Paksi Formációba sorolt lejtőképződmények vastagsága általában legfeljebb néhány méter. Két fúrás tárta fel nagyobb vastagságban,
az Üh–1-ben 5,1 m, az Üh–39-ben 9,22 m a vastagsága.
Rétegtani helyzet, település. A Paksi Formációba tartozó lejtőlöszváltozatok általában diszkordánsan települnek valamelyik típusos lösz- vagy paleotalaj-horizonton. A réteghiány gyakran kicsi, és csak egy-egy horizont vastagságának lokális változásaiban mutatkozik. A réteghiány a dombtetőktől a lejtő irányában haladva fokozatosan növekszik. A feküés fedőképződmény is valamilyen löszváltozat, folyóvízi vagy más genetikájú völgyi üledék. A fekü a fentieken kívül
prekvarter képződmény vagy Fenyvestetői Formáció is lehet.
A Paksi Formáción belül a kutatófúrások sem tártak fel nagyobb területen követhető lejtőképződményt. Jellemzően
egy-egy lösz- vagy paleotalaj-horizont egy rövidebb szakaszát lokálisan áttelepített lösz vagy áttelepített talaj helyettesíti.
A lejtőképződmények nem ritkák a Mendei Formáció alján (pl. az Üh–22 és –5 fúrásban). Az Üh–1 fúrásban az egész
Paksi Formációt az Üh–39 fúrásban az L6-löszhorizontot és a PH-talajhorizont mind a négy alhorizontját helyettesíti
lejtőképződmény.
Litológia, fácies. A Paksi Formáció részét képező lejtőképződmény csak kevés helyen tárul fel. Két feltárását mutatjuk be.
Bátaapáti ÉK-i szélén, a Naspolya-völgy 280 m hosszú feltárásának felső részén összemosott mészkonkréciós
lejtőlösz feltárása látszik (386. sz. feltárás; XV. tábla, 5. kép). A mintegy 7,8 m magas fal alsó szakaszán fakósárga,
pórusmentes, szerkezet nélküli lejtőlösz tárul fel. Fedőjében barna erdőtalaj is települ, tehát az összlet a Paksi Formáció
része. A lejtőlösz fakósárga, piszkosfehér foltos, rétegzetlen, kissé agyagos. A szakasz középső részén nagyon sok 8–12
cm-es vagy még nagyobb, belül gyakran üreges löszbabát tartalmaz. A képződmény szerkezete, felépítése alapján rövid
távú, zagyárszerű átszállítódás tételezhető fel.
Mórágyon, az Alsónánai út melletti feltárásban a Kis köz utolsó házától ÉK-re, a kert mögött 35 m hosszú, 5-6 m
magas fal látható (703. sz. feltárás). Alsó szakaszán, a bolygatatlan barna erdőtalajjal jellemzett szint egy rövid szakaszán
1-2 m hosszú, 30 cm vastag, löszös, lehordott talajos, összemosott mészkonkréciós lejtőképződmény alkotta lencse települ. A képződmény sárgásbarna, piszkosfehér foltos, tarka, erősen zavart szerkezetű, mésszel átitatott lejtőlösz. Kompakt,
tömött, részben repedezett szerkezetű, mésziszapos burokban lévő szabálytalan, nagy konkréciókat tartalmaz.
Ősmaradványok, kor. A lejtőképződményekből korjelző fauna nem került elő, koruk települési helyzetük, a feküjükben, illetve a fedőjükben települő paleotalajok alapján állapítható meg.
A szoliflukciós lejtőképződmények között feltárásban csak agyagos kőzetlisztet (psaal) jelöltünk (1. melléklet).
A szoliflukciót a periglaciális, ún. tundrajelenségek közé sorolják (ÁDÁM 1964). Valószínű, hogy a térképezési terület
vékonyréteges, leveles, cserepes szerkezetű áthalmozott talaja legnagyobb részt tundrajelenségekhez kapcsolódik. A
löszformáción belül további lehordott talajanyagot tartalmazó szakaszok is vannak, amelyeket szintén a szoliflukciós
képződmények csoportjába sorolunk.
Területi elterjedés, vastagság. A szoliflukciós képződmények területi elterjedése nagyrészt megegyezik a Paksi
Formációba sorolt felosztatlan lejtőképződményekével. A természetes terepi feltárásokban a szoliflukciós képződmények
általában csak néhány m vastagok, fúrásból nem ismertek.
Rétegtani helyzet, település. A szoliflukciós képződmények többnyire diszkordánsan települnek valamelyik löszvagy paleotalaj-horizonton. A térképezési területen az egész löszformáción belül előfordulnak. A fekü általában lösz
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vagy paleotalaj, a fedőképződmény is legtöbbször valamilyen löszváltozat, de völgyi üledék, lejtőüledék vagy recens talaj is lehet. A fekü — más lejtőképződményekével egyezően — a fővölgyek, valamint a fővölgyekbe torkoló vízmosások felé is ívelten lejt. A fekü elvileg — a felosztatlan lejtőképződményekhez hasonlóan — idősebb képződmény is lehet.
Litológia, fácies. A Paksi Formációt helyettesítő szoliflukciós rétegekben lévő lehordott talajok csak vörös mediterrán talaj vagy barna erdőtalaj anyagát tartalmazhatják (ezzel szemben a Mendei Formáció szoliflukciós szakaszában a
formáció bármelyik paleotalaja belemosódhat).
Az alsó–középső-pleisztocén szoliflukciós lejtőképződmények két feltárását ábrázoltuk az észlelési térképen, Mórágy
területén.
A mórágyi Alsónánai út melletti feltárásban (a Kis köz utolsó házának pincéje, 803. sz. feltárás) a pincefal mintegy
3 m vastag szoliflukciós sorozatot tár fel (XV. tábla, 6. kép és XVI. tábla, 1. kép). Morfológiai helyzetét tekintve a ház
kertjében kibukkanó Paksi Formáció típusos lösze (702. feltárás) alatt települ. Feküképződménye nem tárul fel. A pincefal alsó szakaszán szoliflukciós, agyagos kötőanyagban jól átkristályosodott, többnyire 10 cm-nél nagyobb, összemosott
mészkonkréciók vannak. Fölötte fakósárga és vörösesbarna sávos, tarka, kiválóan vékonyrétegzett, lencsés szoliflukciós
agyag, kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt települ (ezekből csak az agyagos kőzetlisztet jelöltük a térképen). A néhány
mm-től 2-3 cm-ig terjedő vastagságú rétegek finoman hajlottak, íveltek. A rétegek anyagát lösz és lehordott barna erdőtalaj adja, melybe mésztöredékek, mésziszapos csíkok is beépülnek. A vékonyréteges anyagban helyenként jól látszanak
a folyásos szerkezetű mátrixba ágyazott talajcsomók és lösztöredékek is (XVI. tábla, 1. kép).
Valószínűleg ugyancsak a Paksi Formációba tartozó szoliflukciós képződmény látszik a Mórágy, Alsónánai u. 38. sz.
ház mögötti falban és kemencebevágásban (810. sz. feltárás; XVI. tábla, 2. és 3. kép). Egy enyhén lejtős felszínű barna
erdőtalajra 1,0 m vastag szoliflukciós összlet települ, amelyet 2,0 m vastag lösz fed. A szoliflukciós képződmény barna
erdőtalaj és löszanyag áttelepítéséből áll. A képződmény kiválóan rétegzett, a kemence hátsó falán keresztrétegzett.
Kőzetlisztes, agyagos kőzetlisztes, meszes, agyagos mátrixában itt is látszanak a mátrixban úszó talajcsomók,
mésztöredékek és lösztöredékek (a térképen itt is agyagos kőzetlisztet jelöltünk).
Ősmaradványok, kor. A szoliflukciós képződményekből nem került elő korjelző fauna. Közelítő koruk azonban a
települési helyzetből, a feküben, illetve a fedőben települő paleotalajok típusából jól behatárolható. A mórágyi feltárásokban feltárt képződmények valószínűleg a Paksi Formációba sorolt PH-talajhorizontot helyettesítik.
Középső–felső-pleisztocén, Mendei Formáció
A Mendei Formáció teljes rétegtani kifejlődés esetén az Udvari Lösz Formációcsoport L5-től az L1-löszhorizontig
terjedő közötti szakasza. A térképezés során a Mendei Formáción belül a típusos löszképződmények mellett a terepi
feltárásokban elkülöníthetők voltak a különböző lejtőképződmények, ezeken belül a szoliflukciós képződmények is. A
formáció löszképződményeinek feküdomborzatát megszerkesztettük (4. melléklet), s a határ kibúvási vonalát a fedett
földtani térképen (1. melléklet) is ábrázoltuk.
Mendei Lösz Formáció, típusos lösz (mQp2–3) — m; Basaharci Tagozat (mbQp2–3) — csak fúrásban elkülönítve;
Dunaújvárosi Tagozat (mdQp3) — md
A formációba tartozó típusos löszképződményeket a feltárásokban löszhorizontok (lösz [ml], agyagos lösz [ma-l]),
illetve paleotalaj-horizontok anyagaként (paleotalaj ([mpt], kőzetlisztes agyag [mala], kőzetliszt [mal], agyagos kőzetliszt
[maal]) minősítettük. A Dunaújvárosi Tagozatból lösz (mdl) fordul elő feltárásban.
A Mendei Formáció (a Paksihoz hasonlóan) két tagozatra osztható.
Az alsó, a Basaharci Tagozat az L5-, L4- és L3-löszhorizontból és a rajtuk kifejlődött csernozjom barna erdőtalajokból áll (Basaharci Alsó [BA], Basaharci Dupla [BD] és Mendei Felső [MF]-talajhorizont). A Basaharci Alsó közepes
vastagságú talaj, csak igen ritkán áll két alhorizontból. A Basaharci Dupla-talajhorizont a típusterületén (PÉCSI 1993) a
Tagozat komplex talaja, a térképezési területen jól fejlett egyszerű talaj. A Basaharci Alsóhoz hasonlóan egyszerű vagy
kettős talaj a Mendei Felső-talajhorizont is, bár ez utóbbi vastagabb szelvényű, fejlettebb talaj.
A Dunaújvárosi Tagozat az L2- és az L1-löszhorizontból, valamint a közéjük ékelődő, általában gyengén fejlett,
mezőségi jellegű Tápiósülyi Humuszos-talajhorizontból áll. A tagozat löszhorizontjai az előtéri területek felé általában
vastagodó, laza, rétegzetlen, típusos löszből állnak.
A fedett földtani térképen (1. melléklet) a sorozaton belül azokon a helyeken, ahol csak ez települ az idősebb feküre,
elkülönítettük a Dunaújvárosi Tagozatot, máshol a felosztatlan formációt jelöltük. Az üveghutai kutatás során mélyült
valamennyi fúrásban a formáción belül tagozat, horizont, alhorizont és azokon belül talajszintű bontásra volt lehetőség.
A felosztatlan típusos lösz felszíni feltárásai lényegében az egész térképezési területen előfordulnak. Ezeket leggyakrabban a völgyoldalakban, a települések területén, pincebevágásokban, lakóházak mögötti rézsűkben találjuk. A
feltárásokban mért vastagságuk általában pár méter, ritkán haladja meg az 5 m-t.
A dombtetői fúrásokban néhol a Mendei Formáció teljes kifejlődése látható. A fúrási rétegsorok alapján a Mendei
Formációban több hiány mutatkozik, mint a Paksiban. Az üveghutai kutatás 20 dombtetői fúrásában az Üh–1, –3 és –7
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fúrásból az L3-löszhorizont, az Üh–42-ből az L1–H2 és a BD–L4 szakasz hiányzik. A BD–L4 szakasz hiányzik az
Üh–26A, –42 és a Mó–11A fúrásból is. Az Üh–8 fúrásból az L3–L4, az Üh–38-ból pedig az MF–L4 szakasz hiányzik
(10. és 11. ábra).
A hiányokat területileg és időben elemezve azt láthatjuk, hogy a legjellemzőbb hiányzó horizont a BD, összesen 5
fúrásból (Üh–8, –26A, –38, –42 és Mó–11A) hiányzik. A BD-talajhorizonttal kezdődő lepusztulást értelmezünk az
Üh–26A, –42 és Mó–11A fúrásban. A lepusztulás a telephely körzetétől DNy-ra az L3-löszhorizont képződése idején
kezdődött. Itt az L3-löszhorizont hiányzik az Üh–1, –3, –7 és –8 fúrásban (az Üh–8-ban érintette a BD-horizontot is).
Még későbbi, az MF-horizonttól induló lepusztulás érintette a BD-horizontot is a telephely körzetétől 2 km-re ÉK-re
található Üh–38 fúrásban. Ezek a hiányok egy csapadékosabb időszak nagyobb völgybevágódásai okozta lepusztulást
jelezhetnek.
Az Üh–42 fúrás legfelső részében a rétegsor hiányát egészen fiatal lepusztulás okozhatta.
A Mendei Lösz a legvastagabb a Bátaapáti Ba–VII fúrásban volt (37,5 m), ezen kívül további 11 fúrásban érte el,
vagy haladta meg a 30 m-t (Alsónána An–3, Cikó C–5, Mórágy Mó–9, –11A, –12, Üveghuta Üh–2, –6, –22, –37 és –39).
Az üveghutai kutatás 16 telephelykörnyéki fúrásában vastagsága 16,5 (Üh–42) és 35,6 (Üh–22) m közötti, átlagosan 26,7
m, a 4 nyersanyagkutató fúrásban 25,0 (Üh–38) és 35,9 (Mó–9) m közötti, átlag 31,3 m, a 20 fúrás átlaga 27,6 m. Ha
csak azokat a fúrásokat nézzük, ahol talajhorizont nem hiányzik, a telephelykörnyéki 10 fúrás (Üh–2, –5, –6, –22, –23,
–25A, –28A, –37, –39 és –45) átlaga 30,0 m, a 2 nyersanyagkutató fúrás (Mó–9 és –12) átlaga 35,0 m, a 12 fúrás átlaga
együtt 30,8 m. A fenti adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a Mendei Formáció jellemző vastagsága a térképezési
területen 30–35 m (10–12. ábra).
Rétegtani helyzet, település. A Mendei Formáció települése szempontjából a terület két, egymástól alapvetően különböző egységre tagolódik. A dombság eróziótól védett tetőterületein a sorozat települése folyamatos. Itt a Mendei Lösz
zavartalan, nyugodt településű. Mind a telephely környezetében, mind a nyersanyagkutatás területén szerkesztett, részben
túlmagasított szelvények (6. melléklet) L–M és N–O szelvények is mutatják, hogy a Mendei Formáció közel szintesen,
az előtéri területek felé mutatkozó (az aljzatdomborzatot követő) enyhe dőléssel települ. A fekü felszíne — néhány, pl.
az Üveghuta Üh–5 környezetében mutatkozó lokális mélyedés kivételével — kiegyenlített.
A lejtők területén a Mendei és a Paksi Lösz között eróziós diszkordancia mutatkozik. A Mendei Formáció a fő völgyek feltárásai alapján alulról gyakran hiányos (pl. a 132.+133., a 229.+231.+232. és a 226.+230. sz. feltárásban). Az erózió által roncsolt fekü a lejtős térszíneken egyenetlenné vált, ezért ott a feküszint egyenetlen, szabdalt.
A Mendei Formáció feküje a térképlap területének legnagyobb részén a Paksi Formáció. A képződmény a dombtetőkön a felszínen van, legfeljebb a belőle kialakult recens talaj fedi. A domboldalakon fedőképződményei lejtőképződmény-változatok, csuszamlásos képződmények lehetnek.
A lejtős térszíneken, völgyek közelében a Mendei Lösz heteropikus fáciesei a völgyek folyóvízi és folyóvízi-proluviális üledékei, a vízmosások proluviális–deluviális hordalékai, a deluviális lejtőlöszváltozatok és a szoliflukciós képződmények. Ezekkel érintkezhet, és össze is fogazódhat. Ezeken a területeken a domború felszínű lejtőkön települő
Mendei Lösz mintegy behajlik a nagyobb völgyoldalakba. Ezek a felépítési, települési sajátosságok azt eredményezik,
hogy a lejtős területek Mendei Löszének feltárásokban észlelt adatai a dombtetőkkel ellentétben nem vetíthetők ki nagyobb távolságra.
A Lajvér-patak völgyének É-i oldala mentén a Mendei Formáció feküje az egész löszformációéval ellentétes irányban, egészében véve a völgy irányában lejt. E jelenség feltételezhető oka a völgy bevágódásával kapcsolatos lepusztulás
lehetett a Mendei Formáció felhalmozódása előtt. Feltárásban és szelvényben ez a rétegek völgy menti behajlásaként
érzékelhető.
Litológia, fácies. A Mendei Lösz Formáció eolikus löszváltozatokból és rajtuk kialakult paleotalajokból áll.
A lösz fakósárga, fehér mészpettyes-mészeres, anyaga gyengén csillámos kőzetliszt, rosszul kötött, porózus, homogén, rétegzetlen, jó állékonyságú, prizmás, oszlopos elválású, elszórtan molluszkahéj-töredékekkel, gyökérjáratokkal.
A paleotalajok a két tagozatban eltérőek, ezeket a tagozatok leírásánál ismertetjük.
A völgyoldalakba behajló Mendei Lösznek három feltárását ismertetjük.
Kismórágy Ny-i felén, a Kismórágyi u. 18 sz. ház melletti és a ház mögötti feltárásban a Mendei Formáció bukkan
elő (79. sz. feltárás). A 40 m hosszú, legmagasabb feltárt részén 4,6 m-es fal bázisképződménye 0,8 m vastag csernozjom
barna erdőtalaj. Barnásszürke, alsó fele mészfoltos, szeplős. A paleotalaj fölött a ház mögötti falszakaszon 0,8 m vastag
fakósárga, rétegzetlen lösz települ, amely (a feltárás völgyre merőleges irányú szakaszán) a völgy felé kiékelődik. A löszre, illetve annak kiékelődése után a paleotalajra egy újabb, 0,8 m vastag csernozjom barna erdőtalaj települ. Feküje a
völgy felé mintegy 15°-kal lejt. A paleotalajra a ház mögötti falszakaszon 1,8–2,8 m vastag sárga, porózus, laza
szerkezetű, rétegzetlen lösz települ. Ez a völgy irányába erózió következtében kivékonyodik. A lejtő alján fedője 1,5 m
maximális vastagságú fakósárga, kilúgozott, rétegzetlen, lösz eredetű lejtőüledék. A rétegsort változó vastagságú recens
talaj fedi.
Kismórágyon a juhászat (az egykori Völgység Népe Tsz. telepe) K-i oldalán, a 35 m hosszú, közel 10 m magas (76.
sz.) feltárás D-i végén az egykori fejtő fala feltételezhetően a formáció Basaharci Tagozatának egy szakaszát tárja fel. A
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fal alsó szakaszán 6,5 m vastag sárga, rétegzetlen, porózus szerkezetű, állékony lösz tárul fel. Fedőjében 1,4 m vastag
csernozjom barna erdőtalaj települ. Alsó, 0,4 m-es BC szintje fakó sárgásbarna, foltos, meszes, szeplős kőzetliszt, kevés
agyaggal. Zavart szerkezetű, rétegzetlen, közepesen kompakt kőzet. A feltalaj sötét barnásszürke, felfelé világosodó
tónusú agyagos kőzetliszt. Az alul rögös szerkezetű talaj felfelé lazábbá, morzsalékosabbá válik, az agyag mennyisége
felfelé kissé csökken. A talajból fokozatos átmenettel fejlődik ki a fedőjében települő, mintegy 1,5 m-es, a fekühöz hasonló lösz. A rétegsort vastag szelvényű recens talaj zárja. A feltárás jól mutatja, hogy az egész rétegsor a fővölgy felé kissé
hajolva, mintegy 10-15°-kal dől.
A Mórágy, Alsónánai u. 24. sz. ház mögött, a kert végi pincék feltárása (805. sz. feltárás; XVI. tábla, 4. kép) a 80 m
hosszú falnak a jól feltárt szakasza itt 3,0 m magas. A feltárás bázisképződménye a Paksi Lösz barna erdőtalajos szakasza, melynek eróziósan nyesett, lejtős felszíne a pince bejárata fölött mintegy 30 cm-re húzódik. Az éles vonalú eróziós felszín fölött 1,5 m sárga, homogén, rétegzetlen, porózus szerkezetű Mendei Lösz települ. A rétegsort változó
vastagságú lejtőüledék és recens talaj fedi.
A dombtetők Mendei Formációba tartozó löszképződményei közül két feltárást mutatunk be.
A Kassai-magaslat DNy-i szélén lévő felhagyott fejtőben (590. sz. feltárás; XVI. tábla, 5. kép) az erősen leomlott
oldalú, 70 m hosszú, 3,0 m magas fal a Mendei Formáció felső szakaszát tárja fel. Alul 1,6 m sárga, fakósárga, rétegzetlen
lösz látható, fölötte barnásszürke, sárgásszürke színű, csernozjom jellegű paleotalaj települ. Az enyhén foltos szövetű,
0,4 m vastag, rétegzetlen talaj közepesen kötött, rögös darabjai szétmorzsálódnak. A talaj fölött 0,8 m vastag, fakósárga,
helyenként szürkéssárga, rétegzetlen lösz következik. A rétegsort vastag recens talaj zárja.
A Mórágy vasútállomási kőfejtő nehezen megközelíthető fedősorozatában (202. sz. feltárás) a mélyebb fekü fölötti,
mintegy 2,5-3,0 m vastag barna erdőtalajos anyagot tartalmazó szoliflukciós fekü fölött 1,5-2,0 m vastag fakósárga
Mendei Lösz települ. A lösz rétegzetlen, tömbös, hasábos elválású. Fedőjét vékony recens talaj alkotja.
Ősmaradványok, kor. A felszíni kutatás keretében mélyített ásott kutak anyagából csupán a K2 ásott kút tartalmazott
értékelhető malakofaunát. A Mendei Formáció összesített malakofaunája 46 faj egyedeit tartalmazta (14. táblázat). Az
őslénytani anyag részletes feldolgozására a K2 ásott kút 1,2–1,6; 4,4–4,8; 16,0–16,4; 20,4–20,8; 24,4–24,8 és 28,4–28,8
m közötti szakasza volt alkalmas (KROLOPP 2003a). A vizsgálatok alapján valamennyi faj szárazföldi üledékképződést
bizonyít. A Neostyriaca corynodes középső-pleisztocén korú csiga (KROLOPP 1994) a K2 ásott kútban 20,4–33,4 m között
a Basaharci Alsó és a Mendei Bázis talajok közötti szakaszt, a K3 ásott kútban 1,6–2,8 m között az L5-löszhorizontot
képviseli. A vizsgált szakasz felső 0,8 m-es részében keverednek a pleisztocén és holocén fajok.
A Mendei Formációból optikai lumineszcens (OSL)-vizsgálatokat is végeztünk, nagyrészt felszíni mintákon
(THAMÓNÉ BOZSÓ, MAGYARI 2006). Az L1–5-löszhorizontból vett minták a rétegsorban lefelé egyre idősebbek, két, ettől
eltérő értéket leszámítva. Az L2-löszhorizontból vett 2 minta kora 14 ezer, illetve 23 ezer, az L5-löszhorizontból 2
szelvényben vett 3 minta 44–53 ezer évesnek adódott. A paleomágneses vizsgálatok során a PD-talajhorizonton belül
meghatározott Brunhes–Matuyama-határ 780 ezer éves korát és az óceáni 18O-izotópgörbét (14. és 15. ábra), valamint a
fenti molluszkameghatározások által megadott kort is figyelembe véve, az L2-löszhorizont kora 50-150 ezer év körülinek, az L5-löszhorizont kora 400-500 ezer év körülinek feltételezhető. Az OSL-kormeghatározás ezeknél jóval fiatalabb kort ad, a jelen munkánkban ezeket a korokat nem fogadjuk el.
A Basaharci Tagozat képződményeit a térképezés során önálló képződményként nem tudtuk kitérképezni. A teljes
formáció részeként a kutatás során mélyült fúrások mindegyikében elkülöníthető a Dunaújvárosi Tagozattól.
Területi elterjedés, vastagság. A dombtetői teljes rétegsoroknak mindenütt része. A fúrási adatok szerint a Basaharci
Tagozat legvastagabb; a fúrásokban a valamennyi horizontot tartalmazó rétegsorok legnagyobb vastagsága 20,1 m (az
Üh–39-ben), a többi objektumban (Mó–9, K2 ásott kút, Üh–6, –22, –23, –25A, –2, –45, Mó–12 és Üh–37) csökkenő
vastagságban 18–15 m közötti, egyedül az Üh–28A-ban kisebb, 12,0 m a vastagsága, átlaguk 17,1 m. A többi fúrásban
hiányos a rétegsor, ezeket a hiányokat a típusos löszképződmények korrelációjánál ismertettük.
Rétegtani helyzet, település. A kutatás során mélyült valamennyi fúrásban a Paksi Formáció Üveghutai Tagozata a fekü, fedőjében a Dunaújvárosi Tagozat települ.
Litológia, fácies. Lösz- és talajhorizontjait (L5–3, BA, BD, MF) a formáció általános jellemzésénél ismertettük (11.
táblázat). A BA-horizontot valamennyi, az üveghutai kutatás során mélyült dombtetői fúrásban sikerült azonosítanunk.
Az Üh–5, –6, és a Mó–11A fúrásban két talajszintből áll. A BD-horizont ahol megvan, ott mindenütt szimpla talaj, az
MF-horizontnak az Üh–2, –23, –39, –42 és –45 fúrásban két talajszintje van (az Üh–39 és –42-ben a két alhorizontot
elválasztó tagoló löszt is elkülönítettük).
A tagozat erdőssztyepp (csernozjom barna erdőtalaj) típusú paleotalajainak anyaga (fúrásokban) dohánybarna-szürkésbarna, csillámos agyagos kőzetliszt, piszkosfehér mészerekkel, sötétszürke mangánfoltokkal. Helyenként kisebb
eltérések előfordulnak, pl. az Üh–5 fúrásban a talajok kilúgzottak, rozsdabarna színűek.
A Dunaújvárosi Tagozat képződményeit olyan helyeken, ahol pleisztocén csuszamlásos képződmények felett települnek, fedett földtani térképünkön (1. melléklet) önálló képződményként tudtuk kitérképezni és ábrázolni, feltárásban
csak löszt (mdl) tüntettünk fel. A teljes formáció részeként a bátaapáti kutatás valamennyi fúrásában elkülönítettük a Basaharci Tagozattól.
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Területi elterjedés, vastagság. A fúrási adatok szerint a telephelykörnyéki 15 dombtetői fúrásban (a csonka rétegsorú Üh–42 fúrást nem számítva) és a K2 ásott
kútban vastagsága 9,1 m (Üh–7) és 14,19 m (Üh–39)
között változott, a 16 objektumban átlaga 12,32 m volt.
A nyersanyagkutató fúrásokban már nagyobb volt a
vastagsága, 14,52 (Üh–38) és 17,79 m (Mó–9) közötti,
a 4 fúrásban átlaga 16,58 m. Az Üh–42 fúrásban
Dunaújvárosi Tagozat hiányos, felső szakasza (L1, TH)
lepusztult, így vastagsága csak 4,66 m.
A domboldali helyzetben, lejtőüledékekre települő
16. ábra. A Dunaújvárosi Tagozat települése csuszamlásos test felszínén rétegeinek vastagsága általában jóval kisebb, mint a
(a Cserdűlői-völgy Ny-i ágától Ny-ra) (szerk. GYALOG L., KAISER M.) dombtetői rétegsoroké, csak néhány m. Ezeket Kism
C1 = Mórágyi Gránit; f = Fenyvestetői Vörösagyag; p = Paksi Lösz;
mórágy környékén, a Lajvér-patak É-i és D-i mellékm = Mendei Lösz; md = Mendei Lösz, Dunaújvárosi Tagozat; s = csuvölgyeiben ábrázoltuk a fedett földtani térképen (1.
szamlásos képződmény mocsári betelepülésekkel; gf = finomszemcsés
melléklet). A domboldali fúrások közül az Üh–44 fúlejtőüledék; pd = proluviális-deluviális völgykitöltés
Figure 16. The Dunaújváros Member on the top of a slump body (W rásban 1,15–4,4 m között 3,25 m a juvenilis talajjal
of W tributary of the Cserdűlő Valley) (comp. by GYALOG, L., tagolt (a Dunaújvárosi Tagozatba sorolt) típusos lösz
vastagsága (16. ábra).
KAISER, M.)
m
C1 = Mórágy Granite; f = Fenyvestető Red Clay; p = Paks Loess; m =
Rétegtani helyzet, település. A löszt feltáró kutatófúMende Loess; md = Mende Loess, Dunaújváros Member; s = sliding and
rások
többségében a Basaharci Tagozat képezi a feküt.
deluvial se-quence; 5 = fine-grained slope sediments; pd = proluvial-deluA terület földtani fejlődése szempontjából jelentős az
vial valley fill
Üh–44 fúrás rétegsora, melyben csuszamlásos–deluviális üledékek települnek a feküben (16. ábra). A Dunaújvárosi Tagozatot a fúrásokban általában csak holocén talaj fedi.
Litológia, fácies. A tagozat nagyobb vastagságú fúrási rétegsorait a felső szakaszon többnyire a Tápiósülyi Humuszos-talajhorizont (TH), egyes helyeken ennek két alhorizontja (TH1 és TH2) tagolja. A humuszos szint, illetve szintek
szürke, barnásszürke színű, fosszilis csernozjom jellegű talajok, többnyire mészfelhalmozódási zóna nélkül. A lösz fakósárga színű, fehér mészpettyes-mészeres (L1, L2, THL). Anyaga gyengén csillámos kőzetliszt, elszórtan molluszkahéjtöredékekkel, mészerekkel, gyökérjáratokkal. Rosszul kötött, porózus, homogén, tömeges, rétegzetlen. A képződmény
általában fakósárga, állékony, porózus, prizmás, oszlopos elválású típusos lösz.
Mendei Formáció, Bagi Tufit Rétegtag (m(b)Qp2) — csak feltárásban
Az Udvari Lösz Formációcsoportot a tágabb térségben több, vulkáni anyagot tartalmazó szint tagolja, amelyek közül
területünkön egynek a jelenléte volt igazolható két feltárásban (mb; 1002. és 1003. sz. feltárás). Ez a szint a korábbi irodalomban andezittufit (KRIVÁN, RÓZSAVÖLGYI (1964), illetve Bagi Tefra (HORVÁTH E. et al. 1992, POUCLET et al. 1999)
néven ismert. A helynevet megtartva, a kőzetnek a tefra helyett a kőzettani tartalmat pontosabban lefedő tufit nevet adjuk.
KRIVÁN (1957) említette először a rissi andezitvulkánosság nyomait löszben, a paksi szelvény vizsgálata során.
KRIVÁN, RÓZSAVÖLGYI (1964) paksi, sióagárdi (Szekszárd mellett) és dunaszekcsői (Bátaszék mellett) szelvényekben
is talált riss korú, andezittufitnak minősített betelepüléseket, amelyek a nyugodt településű részeken (pl.
Dunaszekcsőn) kilométer hosszan voltak követhetők. Anyagukban 60–90%-nyi pirogén ásványegyüttest határoztak
meg, ennek anyaga zöld amfibol, biotit, apatit, opál és kőzetüveg volt. Az agyagásványok is részben földpátok bomlásából keletkeztek.
HORVÁTH E. et al. (1992) hét minta — köztük paksi, sióagárdi és dunaszekcsői minták — részletes vizsgálata során a
löszbe települt tefra (tufit)-rétegek kémiai összetételét vizsgálta, ennek alapján az eredeti kőzetet bázisos vagy alig átmeneti bázisos jellegűnek tartotta (a kimosódást is figyelembe vett számításaik alapján számolt eredeti összetétel: SiO2
<53%, Al2O3>22%, Fe2O3>7%, MgO>2,4%). A >0,063 mm-es, vulkáni eredetű nehézásvány-frakció 94%-a klinopiroxén, 3,8%-a barna amfibol volt, titanit és olivin mellett. A klinopiroxének nagy hasonlósága alapján a tufitbetelepüléseket egy közös forrásból származónak tekintették.
A két vizsgálat ugyanazon optikai módszerrel lényegesen eltérő ásványos összetételt mutatott, amire nem született
elfogadható magyarázat.
Területi elterjedés, vastagság. A térképezési területen több ponton, terepi feltárásokban és fúrásokban is azonosítottunk vulkáni anyagot (tufitot) tartalmazó üledéket. HUM (2005) területünkről, Mórágy környékéről írt le tufitrétegeket.
Ezeket a térképezés során bejártuk, a 3 feltárásból kettőben tudtunk tufitot azonosítani (1002. és 1003. sz. feltárás).
Ezekben a feltárásokban a kőzet barna, sárgásbarna, gyengén foltos, rétegzetlen, porózus, omlékony, 2–6 cm vastag.
Anyaga közepesen-erősen csillámos, a csillámlemezek mellett apró fehér és nagyobb sárgás földpátokat, alárendelten
kvarcot is tartalmaz. Sok a barnásfekete, bontott színeselegyrész is. Szemcsemérete alapján agyagos, kőzetlisztes, finomközépszemű homok. Anyagában a vulkáni és üledékes (lösz eredetű) anyag keveredik.
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16. táblázat. Tufitszintek fúrásokban

L5 = L5-löszhorizont; BA = Basaharci Alsó-talajhorizont

A telephelyi fúrások közül 8 fúrásban sikerült igazolni a képződményt, a nyersanyagkutatás mind a négy dombtetői
fúrásában előfordult. Vastagsága általában 1–5 cm közötti, legvastagabb (10 cm) a Mórágy Mó–9 fúrásban volt (16. táblázat).
Rétegtani helyzet, település. A közel szintes településű, igen vékony vulkáni tufitszint egy vastag típusos löszrétegben
látszik. A kutatófúrásokban azonosított szinte valamennyi tufitszint az L5-löszhorizontban, annak felső harmadában települ, kivéve az Üh–28A és –42 fúrást ahol a Basaharci Alsó (BA)-talajhorizont legalsó, mészfelhalmozódásos C szintjében van (17. táblázat). Ez utóbbi csak látszólag jelent más horizontot, mivel itt az L5 löszéből talajosodott BA-horizontban egyszerűen megőrződött az eredeti L5-löszhorizontban települt tufitszint. Ezek alapján a rétegtag a Mendei
Formáció Basaharci Tagozatának a része.
A Mórágytól É-ra levő Pince-hegy DK-i oldalán frissen feltárt pincesor mentén (1002. sz. feltárás) mintegy 10 m
hosszúságban, pincebevágások által megszakítva tárul fel a vékony, 1-3 cm vastag, a felszíndomborzattal összhangban,
enyhén DDNy-ra dőlő tufitréteg. A kőzet barna, sárgásbarna, gyengén foltos, rétegzetlen, porózus, omlékony. Szemcsemérete alapján agyagos, kőzetlisztes, finom-középszemű homok, agyagtartalma DDNy felé nő (XVI. tábla, 6. kép).
A mórágyi Székely-hegy Ny-i oldalán (Kossuth u. 39., 1003. sz. feltárás) a tufit a ház mögötti pincében és a pince előtti
homlokfalban tárul fel. Itt egy zavart szerkezetű, csuszamlásos összlet részeként látszik, ezért rétegtani helyzete bizonytalan.
A 2–6 cm között változó vastagságú réteg anyaga azonos a pince-hegyi feltárásban észlelt tufitszint anyagával. Szemcsemérete alapján kőzetlisztes, finom–középszemű homok. Települése a mintegy 10 m-es pince hátsó kétharmad részén közel
szintes, onnan enyhén, mintegy 5°-kal kifelé (Ny-ra) dől. Feküje és fedője típusos, nagykonkréciós lösz (XVII. tábla, 1. kép).
Ősmaradványok, kor. Finomrétegtani és paleoökológiai vizsgálatai alapján HUM (2005) minden mórágyi előfordulást
az L5-horizontba helyezett, egyben a tufitszint környékéről említette a középső-pleisztocén kort jelző Neostyriaca corynodes faj dúsulását. A K2 ásott kútban 20,4–35,2 m között, a K3 ásott kútban 1,6–2,8 m között volt megtalálható ez a
korjelző csigafaj, amely az alpi beosztás mindel, mindel–riss és riss szakaszát képviseli (KROLOPP 1994), noha a két kútban magát a tufitszintet nem észleltük. Kora a nemzetközi skálákkal való összehasonlítás alapján (14. ábra) az L5–BAhorizont keletkezési idejének (280–375 ezer év) a középső–késői részére tehető. Az L5-löszhorizont felső részéből származó tufitbetelepülések korát HORVÁTH E. et al. (1992) a riss elejére, 250–400 ezer évre tette. HUM (2005) részben a
Mórágy környéki feltárásokból származó mintákat értékelve száraz, hűvös klímára utaló faunát határozott meg a pincehegyi tufitrétegek környéki löszrétegekből, Vallonia tenuilabris és/vagy Pupilla sterri 90% feletti dominanciájával, ez
10-11 °C júliusi középhőmérsékletet jelent. A Kossuth u. 39. feltárásból, egy elmozdult tömb anyagából származó
mintákra Hum melegebb klímát, 15 °C körüli júliusi középhőmérsékletet feltételezett. E hőmérsékletadatok közelítő
egyezésben vannak a „malakohőmérő” módszerrel 16 évvel korábban kapott 12,2–12,6 °C intervallummal (l. feljebb).
A nagyobb és kisebb hőmérsékletadat értelmezése — annak fényében, hogy minden szelvényben csak egy tufitszintet észleltek, minden esetben löszben — még várat magára.
A Mendei Formáció lejtőképződményei: felosztatlan lejtőképződmény (m[g]Qp2–3) — csak feltárásban,
m
szoliflukciós lejtőképződmény ([sz]
Qp2–3) — csak feltárásban
A felosztatlan lejtőképződmények feltárásaiban (1. melléklet) kőzetlisztes agyag (mgala), tarkaagyag (mgta), kőzetliszt
(mg ), agyagos kőzetliszt (mgaal), meszes homok (mgmh), paleotalaj (mgpt) és mészpad, mészkonkréciók (mgmp); a szoliflukciós képződmények között kőzetlisztes agyag (msala), tarkaagyag (msta), kőzetliszt (msal) és mészpad, mészkonkréciók (msmp)
fordulnak elő.
al
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Ezek helyettesíthetik az egész Mendei Formáció típusos löszképződményeit. A két összlet területi elkülönítése a képződmények eltérő kifejlődése és a fedő paleotalaj-horizontok alapján volt lehetséges. Ebbe a kategóriába kétféle képződmény tartozik: felosztatlan lejtőképződmény és szoliflukciós képződmény. A fedett földtani térképen (1. melléklet) elkülönített „lejtőképződmény” vagy tisztán deluviális lejtőlösz, vagy felosztatlan deluviális lejtőlösz + szoliflukciós képződmény. Tisztán szoliflukciós képződményeket csak néhány helyen tudtunk külön jelölni.
A fúrási rétegsorokban a szoliflukciós képződmények nehezen különíthetők el az egyéb lejtőképződményektől. A
fúrási adatok alapján a Mendei Formáció vastagabb lejtőképződményei a dombság előtéri, peremi részein települnek, és
ott akár a 20-30 m vastagságot is elérik.
Felosztatlan lejtőképződményt csak észlelési foltokban jelöltük. A legvastagabb lejtőképződményt a Mőcsény Mő–II
fúrás harántolta a kutatási területtől É-ra, a Lajvér-völgy közelében. 20 m vagy annál vastagabb volt az összlet vastagsága a Lajvér-völgy jobb oldalán, a Mórágy és Mórágy–Alsónána vasútállomás közötti szakaszon, a Mórágy Mó–I és –II
fúrásban.
A terepi feltárások többsége, hasonlóan a Paksi Formáció lejtőképződményeihez, a fő- és mellékvölgyek menti oldalakban, lejtőkön nyomozható. Felszíni feltárásokban ezek a lejtőképződmények általában legfeljebb néhány méter vastagok, a vastagság a domborzati helyzet függvényében erősen változik.
Rétegtani helyzet, település. A Mendei Formáció lejtőlösz-változatai diszkordánsan települnek valamelyik típusos
lösz- vagy paleotalaj-horizonton. A réteghiány gyakran kicsi, és csak egy-egy horizont lokális egyenetlenségében mutatkozik. A lejtőképződmények feküjében nagyobb diszkordancia látszik, amely az egész térképezési területet jellemzi. A
réteghiány a dombtetőktől a lejtő irányába haladva fokozatosan növekszik. A dombtetői fúrások rétegsoraiban az L4–L3
közötti szakasz gyakran hiányzik. Ez azt eredményezi, hogy a lejtőlösz leggyakrabban a Mendei Formáció típusos
löszképződményeit helyettesíti. Így többnyire nemcsak a fekü-, hanem a fedőképződmény is valamilyen löszváltozat, a
fekü emellett folyóvízi vagy más völgyi üledék, a nagy völgyoldalakban gránit vagy pannóniai üledék is lehet. A lejtőlösz a fő völgyekhez közeli feltárásokban gyakran összefogazódik a Mendei Formáció típusos löszképződményeivel
(226. és 229. sz. feltárás; kismórágyi kőfejtők), illetve szoliflukciós képződményekkel (133. sz. feltárás), esetleg vízmosások proluviális-deluviális hordalékával (223. sz. feltárás). A fekü a fővölgyek, valamint a fővölgyekbe torkoló vízmosások felé is ívelten lejt.
Litológia, fácies. A Mendei Formáció típusos löszét helyettesítő felosztatlan lejtőképződmény (lejtőlösz) két
feltárását mutatjuk be. Dombtetőn a Mendei Lösz alján az Üh–5 és –22 fúrásban jelenik meg nagyobb vastagságú
lejtőüledék.
Kismórágy ÉK-i szélén, a szőlészeti major (a Szőlő-Gyümölcs Ültetvény Vállalat telepe) melletti kis fejtőben közel
50 m hosszú, 5 m magas feltárásban részben a Mendei Formációba tartozó lejtőlösz tárul fel. Ez a feltárás a löszformáció völgyi kifejlődéseinek egyik legszebb feltárása (132.+133. sz. feltárás; XVII. tábla, 2. kép). A D-i szakaszon látszik
a közel szintes településű Paksi Formáció, zárótagja egy részben lehordott feltalajú barna erdőtalaj. É felé a Paksi
Formáció egyre inkább erodált, egyenetlen eróziós felszínére települ a Mendei Formáció. Ez utóbbi szoliflukciós
képződmények, deluviális lejtőlöszváltozatok és típusos lösz bonyolult összefogazódásából áll. A szabálytalan
lejtőlösztestek, illetve lencsék az eróziós felszín mélyebb helyzetű részei fölött találhatók. A kőzet fakósárga, sárgásbarna vagy sárgásszürke színű, zavart szerkezetű, rétegzetlen vagy gyengén vékonyréteges, lencsés (XVII. tábla, 3. kép).
Általában kompakt, helyenként leveles, szemcsés szerkezetű kőzetlisztből, agyagos kőzetlisztből áll. Anyaga lehordott
lösz és csernozjom barna erdőtalajokból származó talajhordalék.
Deluviális lejtőlösz, szoliflukciós lösz és paleotalaj váltakozása tárul fel a Lajvér-völgybe a Mórágy vasútállomási,
legkeletibb kőfejtőhöz DDK felől lefutó vízmosás falában (225. sz. feltárás, XVII. tábla, 4. kép). A 80 m hosszú, mintegy 3,5 m magas feltárásban jól látható a különböző genetikájú, azaz szoliflukciós és deluviális képződmények nagy
változékonysága. A változékony sorozat egyik tagja 5–15 cm-es kötegekben lehordott csernozjom barna erdőtalajokból
származó 0,5–2,0 cm-es levelekből, cserepekből álló szürkésbarna, sárgásbarna agyagos kőzetliszt. Néhány helyen barna
erdőtalaj lehordott anyaga is látszik. A másik képződmény 20–40 cm-es szakaszokból álló, fakósárga, piszkossárga,
zavart szerkezetű, gyengén vékonyrétegzett, gyengén meszes lejtőlösz.
A Fenyves-tető DNy-i oldalán húzódó árokban (790. sz. feltárás) típusos lösz lejtőn áttelepített változata tárul fel. A
lösz fedőjében kb. 350 m hosszan, 1,0-1,2 m vastagságban világos barnássárga, homogén, rétegzetlen agyagos kőzetliszt
látható. Szétomló, laza, szemcsés szerkezetű, porózus anyag. Szórványként kevés finomhomokot is tartalmaz.
Ősmaradványok, kor. A lejtőlöszből korjelző fauna nem került elő, közelítő kora a települési helyzetből, a feküben,
illetve a fedőben települő paleotalajokból állapítható meg.
A szoliflukciós lejtőképződmények többsége a területen a Mendei Lösz Formációba tartozik.
Területi elterjedés, vastagság. A képződmények területi elterjedése nagyrészt megegyezik a felosztatlan lejtőképződményekével. A fúrási rétegsorokban nehezen különíthetők el egyéb lejtőképződményektől, ezért a kettőt együttesen
értékeltük. Mint a fúrási adatokból kitűnik, a Mendei Lösz Formáció vastagabb lejtőképződményei a dombság előtéri,
peremi részein akár a 20-30 m vastagságot is elérik. A természetes terepi feltárásokban a szoliflukciós lejtőképződmények általában csak néhány m vastagok. Vastagságuk a domborzati helyzet függvényében erősen változik.
114

Rétegtani helyzet, település. A szoliflukciós lejtőképződmények többnyire diszkordánsan települnek valamelyik löszvagy paleotalaj-horizonton. A fekü általában lösz vagy paleotalaj (elvileg lehet gránit vagy pannóniai üledék is), a fedőképződmény legtöbbször valamilyen löszváltozat, ritkán lejtőüledék vagy recens talaj. A fővölgyekhez közeli feltárások
vastag szoliflukciós lejtőképződményei gyakran összefogazódnak a Mendei Lösz Formációval (226.+232. és 132.+133.
sz. feltárás), a deluviális lejtőlösszel (226.+232. és 132.+133. sz. feltárás), esetleg a vízmosások proluviális-deluviális
hordalékával (226.+232. sz. feltárás). A fekü morfológiája is egyező más lejtőképződményekével, azaz a fővölgyek, valamint a fővölgyekbe torkoló vízmosások felé domborúan lejt.
Litológia, fácies. A Mendei Formációba tartozó szoliflukciós lejtőképződményeknek két feltárását mutatjuk be.
Kismórágy ÉK-i szélén, a szőlészeti major melletti kis fejtőben (132.+133. sz. feltárás, részletesen l. az előző rész
első feltárásánál; XVII. tábla, 2. kép) a feltárásban a Mendei Lösz Formációt képviselő szakasz szoliflukciós lejtőképződmények, egyéb lejtőlöszváltozatok és típusos lösz bonyolult összefogazódásából áll. A szoliflukciós sorozat lehordott lösz és csernozjom barna erdőtalajokból származó talajhordalék jól rétegzett, vékonyréteges keveréke, 2–5 cm-es,
piszkos barnássárga és szürkésbarna rétegek váltakozásából áll.
Lejtőlösszel összefogazódott, a Mendei Formációba tartozó szoliflukciós sorozat tárul fel a Lajvér-völgytől a Mórágy
vasútállomási legkeletibb kőfejtőhöz DDK-ről lefutó vízmosás falában (225. sz. feltárás; XVII. tábla, 4. kép).
Ősmaradványok, kor. A szoliflukciós lejtőképződményekből sem került elő korjelző fauna. Közelítő koruk azonban
a települési helyzetből, továbbá a feküben, illetve a fedőben települő paleotalajok típusából jól behatárolható.
A Lajvér-völgy jobb oldalán, a Mórágy és az Mórágy–Alsónána vasútállomás közötti szakasz környezetében mélyült
Mórágy Mó–I és –II fúrás vastag, lehordott lösz, agyagos lösz és paleotalaj anyagú csíkokból álló szoliflukciós sorozata két olyan csernozjom barna erdőtalajt tartalmaz, amelyeknek a szoliflukciós sorozat adja az alapkőzetét. Ezek a
rétegsorok arról tanúskodnak, hogy a fúrások környezetében feltárt vastag szoliflukciós lejtőképződmények keletkezése
már a Basaharci Dupla-talajhorizont képződési ideje előtt megkezdődött, tehát kora a középső–felső-pleisztocénre tehető.
KVARTER LEJTŐKÉPZŐDMÉNYEK
A lejtőképződmények közé deluviális, szoliflukciós, omlásos és csuszamlásos képződményeket soroltunk. Ha pontosabb beosztásuk nem volt lehetséges, vagy több típusuk fordult együtt elő, akkor a lejtőképződményeket együttesen
jelöltük. A fedett térképen csak a csuszamlásos képződményeket különítettük el, az észlelési foltok esetében deluviális
és szoliflukciós képződményeket is elkülönítettünk, ezeket a fedett térképen a lejtőképződmények részének minősítettük.
A lejtőképződmények között a térképezési területen kor szerint pleisztocén, középső-pleisztocén–holocén, felsőpleisztocén–holocén és holocén korú képződményeket különítettünk el (MARSI 2006a). A fedett földtani térképen (1.
melléklet) elkülönített egységek a következők:
— Lejtőképződmények általában:
— pleisztocén lejtőképződmény,
— felső-pleisztocén–holocén lejtőképződmény:
— finomszemcsés lejtőképződmény,
— törmelékes lejtőképződmény;
— felső-pleisztocén–holocén deluviális üledék;
— holocén deluviális üledék.
— Csuszamlásos képződmények:
— középső-pleisztocén–holocén csuszamlásos képződmény,
— holocén csuszamlásos képződmény.
LEJTŐKÉPZŐDMÉNYEK ÁLTALÁBAN
A jelen fejezetben a genetikai típusokba nem sorolt lejtőképződmények kor és részben szemnagyság alapján elkülönített csoportjait ismertetjük. A képződményeket több fúrás tárta fel. A kutatás során mélyült fúrásokban vastagságuk
általában csak 1-2 m, mindössze néhány korábban mélyült fúrás tárt fel 10 m-nél nagyobb (max. 16,5 m-es) vastagságot
(Mőcsény Mő–1, Mórágy K–1 és K–4).
Pleisztocén lejtőképződmény (gQp) — csak feltárásban
Az előforduló kőzettípusok: agyag (gpa), kőzetlisztes agyag (gpala), törmelékes tarka agyag (gpyta), meszes vörös agyag
(gp ), agyagos kőzetliszt (gpaal), törmelékes kőzetliszt (gpyal), homok (gph) agyagos homok (gpah), törmelékes homok
(gpyh) meszes kőzettörmelék (gpmy), agyagos meszes kőzettörmelék (gpamy) és mészpad, mészkonkréciók (gpmp).
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Pleisztocén lejtőképződményeket az észlelési térképen (1. melléklet) olyan kibúvásokban különítettünk el, ahol a fedőképződmény is pleisztocén korú. Néhány ilyen feltárás van a Hutai-völgyben, Bátaapáti területén, valamint a Mórágyivíz völgyében, Mórágy területén. Ezek a feltárások általában a házak mögötti falak, pincebevágások. Vastagságuk a fekümorfológia függvényében kis távolságon belül is változik (a feltárások általában 1 m-nél kisebb vastagságban tárják fel).
Észlelt feküjük bármilyen prekvarter képződmény vagy a Fenyvestetői Formáció, Mórágy területén néhol pleisztocén
folyóvízi üledék, fedőjük lösz. Anyaguk kőzettanilag gyengén koptatott, szögletes, gránit eredetű törmelék és döntően
lösz eredetű kőzetliszt keveredéséből áll.
A képződmény erősen változó vastagságú, rétegzetlen, a törmelék mennyisége felfelé gyorsan csökken. Több helyütt
megfigyelhető a löszbe való fokozatos átmenete. Biztosan felső-pleisztocén képződmények nincsenek a felszínen, így a
térképen egységesen pleisztocén korúnak jelöljük ezeket a kibúvásokat.
A pleisztocénba csak néhány fúrás lejtőképződményeit soroltuk, így a P21 piezométer-fúrásban, valamint a Mórágy
K–1 és K–4 fúrásban (az utóbbiakban — a völgytalpi helyzettel összhangban — folyóvízi üledékek fedik).
Felső-pleisztocén–holocén lejtőképződmény (gQp3–h): finomszemcsés lejtőképződmény — gf,
törmelékes lejtőképződmény — gt
Anyagukat tekintve a feltárásokban a finomszemcsés lejtőképződmények között agyag (ga), kőzetlisztes agyag (gala),
meszes kőzetlisztes agyag (gmala), homokos agyag (gha), kőzetliszt (gal), agyagos kőzetliszt (gaal), homokos kőzetliszt (ghal),
homok (gh), kőzetlisztes homok (galh) és mészpad, mészkonkréciók (gmp); a törmelékes lejtőképződmények között
törmelékes kőzetlisztes agyag (gyala), törmelékes agyagos kőzetliszt (gyaal), törmelékes homokos kőzetliszt (gyhal),
törmelékes kőzetliszt (gyal), agyagos törmelékes kőzetliszt (gayal), kavicsos homok (gkh), törmelékes homok (gyh), kavics
(gk), homokos kavics (gh-k), törmelékes kavics (gyk), kőzettörmelék (gy), agyagos kőzettörmelék (gay), kőzetlisztes
kőzettörmelék (galy), meszes törmelék (gmy), agyagos meszes törmelék (gamy) és kőzetlisztes meszes törmelék (galmy) fordul elő. A két csoport kőzetei természetesen nem választhatók teljesen szét, egyik típus kőzeteiből a másikban is előfordulhatnak.
A felső-pleisztocén–holocén lejtőképződmény a térképezési terület felszínén a domboldalak lábainál az egyik leggyakoribb képződménycsoport. A lejtőkön, a domboldalakon vékony lepelként borítja az idősebb képződményeket. A
lejtőképződményeken belül finomszemű, túlnyomórészt deluviális üledékek (finomszemcsés lejtőképződmények),
valamint durvább szemű, törmeléket is tartalmazó képződmények (törmelékes lejtőképződmények) voltak elkülöníthetők
a fedett földtani térképen (1. melléklet). A feltárások esetében az észlelési térképen a kőzettani típus jelölése mellett részletesebb genetikai megjelölés is szerepel. A fúrásokban a deluviális üledékek legfelső részét holocénba tettük, de a
térképen együtt ábrázoltuk a felső-pleisztocén–holocén lejtőképződményekkel.
A fedett földtani térképen a fentiek alapján két típusukat különböztettük meg, a finomszemcsés (gf) és a törmelékes
(gt) lejtőképződményeket. Az előbbiek főként a löszösszletek és csuszamlások fölött, az utóbbiak alaphegységi képződmények fölött települnek.
Területi elterjedés, vastagság. A képződmény az egész területen elterjedt. Morfológiailag domboldalak, lejtős felszínek inflexiós pont alatti szakaszaihoz kapcsolódik. Felszíni feltárásokban gyakori, több fúrás is harántolta. A feltárásokban legtöbbször 0,5–2,0 m vastag. Jellemző, hogy a lejtő alja felé kivastagszik. Vastagsága a kutatófúrásokban is csak
néhány m, az Üh–24 fúrásban 10,4 m.
Rétegtani helyzet, település. A lejtőképződmények települése diszkordáns. Gyakori feküképződményük az Udvari
Lösz Formációcsoport, emellett bármilyen alap- vagy fedőhegységi képződmény felett települhetnek. Jellemzően felszínen vannak, vagy vékony recens talaj fedi őket. A lejtőkön a fekü morfológiája gyakran domború felszínű.
A finomszemcsés lejtőképződmény nagyrészt az Udvari Formációcsoport lejtőn átmozgatott üledékei. Túlnyomórészt
deluviális üledék, így feltárásai részben deluviális genetikai indexszel szerepelnek az észlelési térképen (1. melléklet).
Emellett kisebb mértékben talajfolyás, csúszás, kúszás, omlás is részt vehet az üledékek áttelepítésében. A domboldalakon az alaphegységi kibukkanások elterjedése fölött jellemző.
A törmelékes lejtőképződmény (1. melléklet) a völgyoldalak alsó szakaszainak jellemző képződménye, elsősorban a
lejtők gránitkibúvásos szakaszán.
Litológia, fácies. A törmelékes (durvaszemcsés) lejtőképződmények több-kevesebb — elsősorban gránit eredetű —
kőzetblokkot, törmeléket, murvás málladékot, esetleg pannóniai képződményekből áttelepített kavicsot, homokot tartalmaznak. Ehhez lösz, paleotalaj és recens talaj keveredik. Morfológiailag a finomszemű lejtőképződmények alatti helyzetben, a völgyoldalak prekvarter feküvel jellemezhető szakaszain települnek. A terepi feltárásokban a törmelékes lejtőképződményeket finomszemcsés alapanyagba való durvaszemcsés szórványos keveredéstől az uralkodóan durvatörmelékes kifejlődésekig nagy változatosság jellemzi.
Törmelékes lejtőképződmény tárul fel 10 m hosszan, 2 m magasságban a Köves-patak déli részén lévő gémeskúttól
induló völgy felső elágazásánál lévő vízmosásban (987. sz. feltárás). A zavart, kaotikus szerkezetű üledék törmelékes
frakciójában osztályozatlan, gyengén koptatott gránit-, alkálivulkanit- és palatöredékek, valamint jól kerekített, pannóni116

ai képződményekből származó kavics és homok ismerhető fel. A durvatörmelék mennyisége a rétegsorban felfelé fogy,
és egyre szaporodik a rozsdabarna, sárgásbarna, részben talajhordalékos, agyagos kőzetliszt.
Felső-pleisztocén–holocén deluviális üledék (dQp3–h) — csak feltárásban
Anyagukban kőzetlisztes agyag (dala), kőzetliszt (dal), agyagos kőzetliszt (daal), törmelékes kőzetliszt (dyal), és mészpad, mészkonkréciók (dmp) fordulnak elő.
A lejtőképződményeken belül a finomszemű, tisztán deluviális üledékeket a feltárásokban deluviálisként jelöltük. Ha
nem volt egyértelmű a tisztán deluviális genetika, akkor a lejtőképződményekhez soroltuk. Mindkét képződménytípust a
fedett térképen a finomszemcsés lejtőképződmények csoportjában ábrázoltuk.
A térképezési területen néhány kis feltárásban alárendelten tárulnak fel tisztán deluviális genetikájú, finomszemű üledékek (1. melléklet). A fúrási rétegsorokban ez az üledék általában a tágabb értelemben vett lejtőképződményekkel
összevontan szerepel.
Litológia, fácies. A terület deluviális üledékei a löszsorozat lejtőkön áttelepített változatai. Kőzettanilag rétegzetlen,
változó vastagságú kőzetliszt, agyagos kőzetliszt vagy kőzetlisztes agyag építi fel a képződményt. Legjellemzőbb az
506., 696., 703., 928. és 1399. sz. feltárás.
A Hosszú-völgy Ny-i (az Égetett-erdőtől D-re eső) mellékvölgyének É-i oldalán (1399. sz. feltárás) 360 m hosszan
közel fél m vastag, recens humuszos talajjal kevert deluviális kőzetliszt, agyagos kőzetliszt tárul fel. Sárgásszürke, szürkéssárga színű, rétegzetlen, kötött, nedvesen gyúrható anyag. A közeli vízmosásban (az 1399. sz. feltárás másik szakaszán) három, egymástól kissé eltérő felépítésű rétegből álló, 3 m-re kivastagodó lejtőüledék tárul fel. 0,5 m vastag löszös
talajhordalék alatt 1,7 m fakó szürkéssárga, rétegzetlen, gyengén kötött szerkezetű, enyhén finomhomokos, gyengén
meszes kőzetliszt települ, elszórtan molluszkahéj-töredékekkel. Legalul 0,8 m vastag fakó barnássárga, talajhordalékos
kőzetliszt látható, a lehordott löszből származó mészkonkréciókkal.
Holocén deluviális üledék (dQh) — csak feltárásban
Egy feltárásban agyagos kőzetliszt (dhaal) fordul elő.
A fúrásokban a deluviális üledékek legfelső részét holocénba tettük, de a térképen ezeket együtt ábrázoltuk a felsőpleisztocén–holocén lejtőképződményekkel. Egy (a 357. sz.) feltárásban holocénbe sorolt proluviális-deluviális (és mocsári) üledékek fölött települ (anyaga agyagos kőzetliszt), így ott holocén kort adtunk meg.
CSUSZAMLÁSOS KÉPZŐDMÉNYEK
Csuszamlásos képződmények alatt nagy agyagtartalmú rétegen kialakult csúszópályán lecsúszott, zavart szerkezetű
képződményeket értjük. A csúszósík leggyakrabban a Fenyvestetői Vörösagyag Formációba tartozó vörösagyag, illetve
tarkaagyag vagy a Paksi Lösz Formáció Paksi Dupla-talajhorizontja.
A területen a csuszamlásos képződmények kialakulása szorosan összefügg a felszínfejlődéssel, ezen belül főként
a völgyfejlődéssel. E képződmények lehatárolása a szakadási síkok jellege, a kőzettestek bonyolult, szabdalt morfológiája és kaotikus, zavart belső felépítése alapján lehetséges. Az egyes csuszamlásos képződmények kialakulásának feltételei a középső-pleisztocéntól napjainkig adottak. Felszíni előbukkanásukat általában a középső-pleisztocén–holocénba soroltuk, csak az egyértelműen egészen fiatal morfológiájú előfordulásokat tettük a holocénba (1.,
4. és 5. melléklet).
Középső-pleisztocén–holocén csuszamlásos képződmény (sQp2–h) — s
Anyagukat tekintve a felszíni feltárásokban csuszamlásos képződmény általában (s), agyag (sa), kőzetlisztes agyag
(s ), meszes kőzetlisztes agyag (smala), kőzetliszt (sal), agyagos kőzetliszt (saal), meszes agyagos kőzetliszt (smaal),
homokos kőzetliszt (shal), meszes kőzetliszt (smal), lösz (sl), agyagos lösz (sa-l), meszes kőzettörmelék (smy), paleotalaj
(spt) és mészpad, mészkonkréciók (smp) fordulnak elő. (Amennyiben a lösz vagy agyagos lösz nagyobb tömbben,
anyagkeveredés nélkül került új helyére, meghagytuk a részletes kőzetnévben a lösz és az agyagos lösz nevet, ha az
anyag keveredett, akkor kőzetlisztet és jelzőit írtunk.)
Területi elterjedés, vastagság. A csuszamlásos képződmények szinte valamennyi nagyobb völgy oldalában megtalálhatók (1., 4. és 5. melléklet). A kutatási terület fő völgyeinek (a Lajvér-patak, a Rák-patak, a Hutai-patak, a Mórágyi-víz
völgye, az Alsónánai-völgy és a Kövesdi-víz völgye) oldalai mentén ritkábbak a nagyobb csuszamlásos testek, csak a
Rák-patak völgyének K-i, a Lajvér-patak völgyének D-i, az Alsónánai-völgy mindkét és a Kövesdi-víz völgyének D-i
oldalán fordulnak elő. A fő völgyekbe torkoló elsődleges mellékvölgyek mentén nagyobb, esetenként több száz méter
ala
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17. táblázat. A csuszamlásos képződmények, illetve a teljes csuszamlásos összlet fekü-fedőképződményei és vastagsága fúrásokban (GYALOG L.)

A képződmény jele: mC1 = Mórágyi Gránit; fQp1–2 = Fenyvestetői Vörösagyag; puQp1–2 = Paksi Lösz, Udvari Tagozat; fQp3 = felső-pleisztocén
folyóvízi üledék; bQp3 = felső-pleisztocén mocsári üledék

hosszú csuszamlásos testeket ábrázoltunk. Érdekes módon az É–D-i irányú völgyszakaszokban (Aranyos-völgy, Nagymórágyi-völgy, Cserdűlői-völgy, Éva-völgye, Mély-völgy) a Ny-i oldalakon vannak az ilyen testek, ami ezeknek a völgyeknek az aszimmetrikus keresztmetszetét is mutatja. A csatlakozó oldalvölgyek, mellékvölgyek esetében gyakori, hogy
a csuszamlásos képződmények a völgy alsó részén levő völgyszűkület fölött levő völgytágulatban fordulnak elő (pl. a
Mórágyi-víz mindkét vagy a Kövesdi-víz É-i oldalán levő mellékvölgyekben).
A képződmény felszíni feltárásaiban nagyrészt vékony fedő alól bukkan ki, csak ritkán tárul fel 1-2 m-nél nagyobb
vastagságban. A kutatási területen észlelt maximális vastagsága (a Mórágy Mó–10 fúrásban) 21,9 m volt (17. táblázat).
A csuszamlásos tömböknek a fedett földtani térképen (1. melléklet) ábrázolt mérete alapján a képződmény vastagsága
meghaladhatja a fúrásokban feltárt 7–21 m közötti értéket, és elérheti akár a 25-30 m-t is. Tipikus kifejlődéseiben
jellemző vastagsága 10 m körüli. Több fúrás (pl. Mó–10, –13, –14 és Üh–44) környékén a csuszamlásos képződményre
még mocsári és deluviális üledékek települnek. A csuszamlásos összletek mélyedéseit kitöltő mocsári üledékek fölötti,
részben deluviális, részben újabb kisebb csuszamlások által átmozgatott üledékek a csuszamlásos halmaz részeit képezik, ezért ezeket összefoglalóan a csuszamlásos összlet részeként értelmeztük (17. táblázat, 1., 4. és 5. melléklet). A csuszamlásos testek feküszintvonalait is ábrázoltuk a 4. mellékleten, ezek mutatják, hogy a testek feküje a völgyek felé dől,
és a felszíni szintvonalakkal együtt jelzik a testek vastagságát is.
Rétegtani helyzet, település. A csuszamlásos képződmények települése mindenütt diszkordáns. A telephely tágabb
körzetében nagyrészt a Fenyvestetői Formáción vagy a Paksi Lösz Formáció legalsó (PD) összletén (Udvari Tagozat)
települnek, ezek lehettek a csúszófelületek. Az Udvari Formációcsoport tehát ezekben az esetekben vagy teljes egészében lecsúszott, vagy csak a legalsó szintje maradt meg a csuszamlási felület alatt zavartalanul. A feküt képező
Fenyvestetői Formáció táródik fel az Alsónánai-völgyben (85. sz. feltárás). A dombsági előtérben a csuszamlások pannóniai üledékekre is ráhúzódnak. Ilyen az Alsónánai-völgy térsége, a Lajvér-völgy kismórágyi Demetertanya alatti szakasza. Az erőteljesen pusztuló, nagy, csuszamlásos pászták alsó, völgyközeli része több területen is pleisztocén völgyi
üledékekre csúszott rá. Ilyen helyzet figyelhető meg az Éva-völgye környezetében és a telephelytől Ny-ra, a Cser-erdő
területén (az Üveghuta Üh–29, –43 és –44 fúrás térsége).
A képződmény általában a felszínen van vagy vékony talaj fedi, idősebb részei felett néhol ugyanazon összletbe tartozó deluviális és szoliflukciós lejtőképződmények vagy a Dunaújvárosi Tagozat fiatal löszképződményei települnek (pl.
az Üh–44 fúrásban [16. ábra], valamint Kismórágytól É-ra, a Radnai-magaslat két oldalának völgymedence-szerűen
kitágult oldalvölgyeiben). A közbetelepülő mocsári üledékek a kaotikus felszínű csuszamlásos testek egyenetlenségeit,
szakadó sík környéki süllyedékeit, a csuszamlás által elzárt völgyszakaszok mögötti részeket töltötték ki. Feltárásban
nem jelentkezett ilyen mocsári üledék, azonban a Mórágy Mó–10, –13 és –14, valamint az Üveghuta Üh–44 fúrás ilyet
tárt fel (az Üh–36A fúrásban a mocsári üledék idős löszre települ, alatta a környezetében bizonyosan meglévő csuszamlásos képződmény hiányzik). A Mórágy Mó–3 fúrás Mórágy területén egy völgykatlanszerűen kiszélesedett csuszamlást
tárt fel a Fenyvestetői Vörösagyag fölött.
Litológia, fácies. A csuszamlásos képződmények litológiáját a csuszamlás által átmozgatott alapkőzet felépítése határozza meg, azaz a csuszamlásos képződmények a még le nem csúszott kőzettestek fellazult, helyenként erősen összekevert, átgyúrt változatai. A feltárásokat nagyrészt löszből és paleotalajból származó kőzetliszt, agyag, agyagos kőzetliszt,
kőzetlisztes agyag és ezek mészkonkréciókkal és -töredékekkel, mésziszapos foszlányokkal kevert változatai építik fel.
A löszformáció lecsúszott, kevert anyaga tárul fel a térképezési terület DK-i részén, a Kövesdi-víz völgyének D-i oldalán
(1805. sz. feltárás). A csuszamlásos tömb mintegy 1,5 km hosszú, 0,6 km széles. Ennek völgyközeli részén, a Szőlő-völggyel
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szemben induló földút legalsó szakaszán mészkonkréciós lösszel keveredett barna erdőtalaj tárul fel 0,5-1,0 m vastagságban.
Ez az anyag a fakósárga kevert lösz dominanciája mellett az útbevágás magasabb szakaszán mintegy 600 m hosszan, 4 m-es
maximális vastagságban követhető. A lecsúszott rész felső szakaszán feltárul a fekü lösz is (XVIII. tábla, 1. kép).
Kor. A domboldali nyersanyagkutató fúrásokban (Mó–10+10A, –13 és –14) a csuszamlásos összletbe települő (palinológiai vizsgálatokkal igazolt késő-pleisztocén korú) mocsári rétegek fölötti, a csuszamlásos összletbe tartozó deluviális (áthalmozott lösz és paleotalaj anyagú) rétegek késő-pleisztocén korát a fúrásszakaszokból vizsgált molluszkák is igazolták. A
molluszkavizsgálatok szerint a Mó–10 fúrásban a 6,5–8,0 m közötti üledék kora késő-pleisztocén, ezen belül a 16 000–
18 000 év közti zonula, a Mó–14 fúrásban a 6,3–7,4 m közti lejtőlösz kora a késő-pleisztocén egy interstadiális–stadiális átmeneti szakasza. Az összletek a felszínig követhetők, legfelső részükön holocén lejtőmozgás is valószínű. Képződésük már
a középső pleisztocénban elkezdődhetett. A fentiek alapján koruk középső-pleisztocén–holocén.
Holocén csuszamlásos képződmény (sQh) — sh
Felszíni feltárásban előforduló kőzettípusok: holocén csuszamlásos képződmény általában (sh), meszes vörös agyag
(shmva) és kőzetliszt (shal).
A térképezési területen egészen fiatal, akár recens lejtőmozgási, csuszamlásos folyamatok is felismerhetőek. Friss
formáik alapján különítettük el ezeket az idősebb csuszamlásoktól, vagyis ezek a keletkezéskori formáikat (csuszamlás
szakadási frontja, a halmaz egyenetlenségei) jobban megőrizték, halmazuk nem szabdalódott fel árkokkal, völgyekkel.
Más esetben meglevő csuszamlási halmazon keletkezett a fiatalabb (pl. a Rák-patak völgyének jobb oldalán, a 32. sz. feltárásnál). A fiatal csuszamlások túlnyomó része pleisztocén korú csuszamlásos tömböknek a holocénban mozgott részeit
képezi, azoktól térképen nem különíthető el. A legfiatalabb csuszamlásos üledékek jellege, települése, kőzettani felépítése hasonló, mint az idősebb, azonos fáciesű kőzettesteké.
Ilyen fiatal csuszamlás látható pl. a kismórágyi Demeter-tanyától kezdődő útbevágás felső szakaszán (421. sz. feltárás; XVIII. tábla, 2. kép). Itt mintegy 30 m hosszan, 1,5 m maximális vastagságban a felső-miocén (pannóniai) képződményekből, a Fenyvestetői Formációból és az Udvari Lösz Formációcsoportból származó, csúszási felületekkel tagolt,
gyüredezett foszlányok kaotikus keveredése tárul fel. Kőzettanilag szürke, csillámos homokos kőzetliszt, agyag, fakósárga, sárga meszes lösz és barna talajhordalék, illetve vörösagyag keveredéséből áll.
Ugyancsak nagy valószínűséggel teljes egészében holocén korúak pl. a mórágyi Vörös-hegy Ny-i oldalán futó mellékvölgy kis csuszamlásai.
KVARTER VÖLGYKITÖLTŐ ÜLEDÉKEK
A kvarter völgykitöltő képződmények között az alábbiakat különböztetjük meg:
— folyóvízi üledék,
— folyóvízi-deluviális üledék,
— proluviális-deluviális üledék,
— mocsári folyóvvízi-mocsári és tavi üledékek.
Folyóvízi képződmények közül az alsó–középső és középső-pleisztocén üledékek teraszhelyzetben, az alsó-holocén
korúak is a mai völgykitöltés fölötti szintben találhatók. A késő-pleisztocén és holocén korba sorolt üledékek a mai völgyeket töltik ki. A térképen ábrázolt megjelenő folyóvízi-deluviális és proluviális-deluviális üledékeket a holocénba
soroltuk, a völgykitöltő folyóvízi üledékekhez hasonlóan.
A mocsári és folyóvízi-mocsári üledékek több korban (középső- és felső-pleisztocén–holocén és holocén is megjelennek, különböző térszíni helyzetben, a holocén tavi üledékek a mai halastavak mentén találhatók.
FOLYÓVÍZI ÜLEDÉK
Folyóvízi üledéknek állandó vízfolyások, vízmennyiségüket erősen változtató patakok hordalékát tekintettük. Anyaguk
a durvatörmelékestől (kavics, törmelék, homok) a finomszeműig (kőzetliszt, agyagos kőzetliszt) változhat.
A terület 2004–2006. évi térképezéséig elfogadott volt, hogy a Mórágyi-rög vizsgált részének pleisztocén rétegsorából — a környező tájakkal (Völgység, Tolnai-Hegyhát) ellentétben — hiányoznak a löszformáció heteropikus
fácieseként értelmezhető folyóvízi összletek, és hogy az uralkodó löszképződés során a löszösszletet itt csak néhány
kisebb völgyi kitöltés tagolja (MOLDVAY 1964, 1966). Kutatásaink alapján egy idősebb (alsó–középső-pleisztocén), a mai
völgyek tágabb körzetében előforduló, illetve egy fiatalabb, középső-pleisztocén, már a völgyek mai lefutásához köthető,
terasz helyzetű folyóvízi üledéket tételezünk fel. A völgykitöltés alsó része késő-pleisztocén, míg a felszínen levő, fiatalabb része holocén korú, ennek völgyperemi, magasártéri részét kora-holocén korúnak véljük.
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Munkánk során az alábbi üledékeket különítettük el egymástól:
— alsó–középső-pleisztocén folyóvízi üledék,
— középső-pleisztocén folyóvízi üledék,
— alsó-holocén folyóvízi üledék,
— holocén; felső-pleisztocén–holocén és felső-pleisztocén folyóvízi összlet.
Alsó-középső-pleisztocén folyóvízi üledék (fQp1–2) — csak feltárásban
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mészkonkréciók (p1–2 ) fordulnak elő.
Az idősebb — kora–középső-pleisztocénba sorolt — folyóvízi üledék a felszínen a Hutai- és a Köves-patak mentén
található, általában 5-10 m-rel a jelenlegi allúvium fölött. Feküje általában Mórágyi Gránit (az 1007. sz. feltárásban finomszemű fillit). Fedőjében a Paksi Formáció Üveghutai Tagozatába sorolható barna erdei talaj települ (a 453., 454.,
638., 762., 767. és 892. sz. feltárásban).
Alján vékony, törmelékes rétegsor látható, átlagosan 0,2–1 méter vastagságban. A törmelékdarabok szögletesek, osztályozatlanok, a kisebb szemcsék részben kerekítettek. Anyaguk kvarc, gránit, metamorfit, földpát, alkálivulkanit, finomszemű fillit, ritkán pannóniai homokkő (utóbbi a 468. sz. feltárásban). A képződmények helyenként rétegzetlenek, máshol padosan,
illetve átlósan rétegzettek. Fölfelé fokozatosan finomodva vékony homokos törmelék, törmelékes kavicsos murva és homok,
majd 2-3 m vastagságban kőzetlisztes homok, illetve homokos kőzetliszt következik; színe szürke, sárgásbarna, barnássárga,
okker, helyenként vöröses, limonitos foltos, mangánpettyes, a kőzetliszt világosszürke, barnásszürke színű.
A Köves-patak völgyében a feltárások anyaga világosszürke–krémszürke kőzetlisztes agyag és agyagos kőzetliszt. Az
530. sz. feltárásban a — gránitra települő — finomszemű üledék szórványtörmelékes.
Az idősebb folyóvízi üledéket a K4 jelű ásott kút 16,0–17,5 m között, 1,5 m vastagságban tárta fel. A képződmény alja
172,4 m tszf. magasságban, a jelenlegi völgytalp fölött kb. 10 m-rel, a völgytalpon levő gránitfelszín fölött 13-14 m-rel van.
Az alaphegység domborzati és földtani térképén (2. melléklet) ugyanakkor látható, hogy a kút az aljzatdomborzatban egy,
a mai völgyhöz képest 100-200 m-rel É-ra tolódott vályú tengelyvonalában van. A képződményben durvább és finomabb
szemű szakaszok váltakozása, illetve keveredése figyelhető meg. Az üledék eróziós diszkordanciával települ mállott gránitra, fedője a Paksi Lösz Formáció L7-löszhorizontja. Itt az üledék legalsó képződménye fakó sárgásszürke, limonitfoltos,
finomhomokos, rétegzetlen kőzetliszt. Benne igen gyakori a növényi szármaradványok menti mangános-limonitos
elszíneződés. Ez a finomhomokos kőzetliszt vöröses alapszínű, átlag 0,5-2,0 mm szemcseméretű (nagyobb szemcsék is
gyakoriak) gránittörmeléket tartalmazó kavicsos homokkal fogazódik össze. A durvaszemcsés réteg északi és déli irányban
kivékonyodik, vastagsága a kút D-i falában 4, az É-iban 11, a Ny-iban 25, a K-iben 60 cm. Dőlése 135/17°, a K-i és D-i falban 8-10 cm-es kötegekben látható. A szemcsék éles pereműek, nem koptatottak, a réteg alsó és felső kontaktusa éles,
egyenetlen felületű (XVIII. tábla, 3. kép). A képződmény felső, vastagabb részében fakó sárgásszürke, limonitfoltos, finomhomokos, gyengén csillámos kőzetliszt települ fokozatos átmenettel, vékony kavicsos–durvahomokos betelepülésekkel.
Kissé zavart szerkezetű réteg, amelyet felfelé (a Paksi Lösz Formáció irányába) egy vékony, durvaszemcsés zsinór zár le.
Az üledék felső korhatárát a fedőjében levő, az Üveghutai Tagozatba sorolt barna erdei talajok, illetve a (K4 kútban)
fölötte települő L7-horizont adják meg. Alsó korhatára bizonytalan, ezért tételezzük fel képződési idejére a kora–középső-pleisztocént.

Középső-pleisztocén folyóvízi üledék (fQp2) — fp2
A feltárásokban középső-pleisztocén folyóvízi üledék általában (p2), kőzetliszt (p2al ), homokos kőzetliszt (p2hal), agyagos homokos kőzetliszt (p2ahal), törmelékes kőzetliszt (p2yal), homok (p2h ), kőzetlisztes homok (p2alh), kavicsos homok (p2kh),
törmelékes homok (p2yh), meszes homok (p2mh), kavics (p2k ), homokos kavics (p2h–k), kőzettörmelék (p2y ), kőzetlisztes
kőzettörmelék (p2aly ), homokos kőzettörmelék (p2hy) és mészpad, mészkonkréciók (p2mp ) fordulnak elő.
A középső-pleisztocén folyóvízi üledék a Mórágyi-víz völgyében, valamint a Lajvér-patak mentén fordul elő. Az észlelt feltárások a patakvölgyek É-i, ÉNy-i vagy NyÉNy-i oldalán, többnyire lakóházak mögötti rézsűkben, pincékben vannak. A völgyoldali nagy fedettség miatt rendszerint csak néhány méteres vastagságban láthatók.
Rétegtani helyzet, település. A képződmények mindenhol a völgytalpak fölött, általában 3-6 méteres magasságban, a
völgyek vonalát követve, azok pereme mentén észlelhetők, helyzetük alapján teraszoknak tekinthetők (legjellemzőbb a
81., 84., 240., 762., 816., 834., 893. és 1127. sz. feltárás). Településük mindenhol diszkordáns, a feküt alaphegységi granitoid képződmény vagy lösz alkotja. Fedőjük túlnyomórészt nem látszik, többnyire fiatal lejtőüledék takarja.
Rétegtani helyzetét az alábbi feltárások alapján lehet behatárolni.
Mórágyon a Szabadság utca 34. számú ház mögötti rézsűben (1124. sz. feltárás) csernozjom barna erdőtalaj települ
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fölötte. Az ilyen típusú talajok a középső–felső-pleisztocénba tartoznak, legfiatalabbikuk — az MF — képződése a későpleisztocén elejére esik, de mivel még ennek az alapanyaga is középső-pleisztocén lösz, így valamennyi ilyen típusú talaj
rátelepülése az adott összlet felső korhatárát a középső-pleisztocénra rögzíti. A Lajvér-patak mentén, Kismórágyon (84.
sz. feltárás) a folyóvízi összlet fedőjében csernozjom barna erdőtalajt tartalmazó lösz települ, ami ugyanazt a felső korhatárt rögzíti, mint az előző feltárás.
Legfiatalabb térképezett feküje a Lajvér-patak völgyében, Kismórágyon (80. és 81. sz. feltárás) található, ahol barna
erdei talajt (PH- vagy MB-talajhorizont, a középső-pleisztocén közepe) tartalmazó Üveghutai Tagozat felszínére települ.
Ez az összlet alsó korhatárát szintén a középső-pleisztocénra rögzíti.
Litológia, fácies. A folyóvízi üledékek alaphegységi granitoidra települő durvatörmelékes bázisképződménye csak azokban a feltárásokban látszik, ahol a gránitfekü is előbukkan. Ilyen az 1127. és 1049. sz. feltárás a Mórágyi-víz, valamint a
893., 762. és 468. sz. feltárás a Hutai-patak, végül a 74. és 270. sz. feltárás a Lajvér-patak völgyében.
Ezekben a feltárásokban a gránitaljzat fölötti bázisrétegeket változó, 0,2–0,5 méter vastagságban szögletes, rosszul
osztályozott, 5–15 cm nagyságú durva törmelékből álló üledék alkotja (XVIII. tábla, 4. kép). A kisebb törmelékdarabok
közepesen kerekítettek, a lapos törmelékdarabok néhol a rétegzettség irányában fekszenek. A szögletes törmelék anyaga
gránit, metamorf homokkő, agyagpala és aplit, koptatott kavicsként kvarc is előfordul. A kőzet általában mátrixvázú, a
mátrixot kőzetliszt, rosszul osztályozott homok és az aprókavicsos frakcióba tartozó, rosszul-közepesen kerekített szemcsék alkotják. A törmelékanyag elrendeződésében helyenként zsindelyes szerkezet és keresztrétegzettség figyelhető meg.
A durvatörmelékes bázisrétegek torrens, gyors, viszonylag nagy energiájú folyóvíz környezetében keletkeztek.
A térképezési terület legnagyobb völgyében, a Lajvér-patak mentén a bázisrétegek fölötti törmelékes rétegsor vastagsága 1-2 méter, a szögletes, kissé koptatott, osztályozatlan törmelékdarabok mérete 0,5–10 cm között változik. Anyagukat
többnyire granitoid kőzetek alkotják. A homokszemcsék anyagát az alaphegységi képződmények felaprózódásából származó kvarc, káliföldpát, plagioklász, biotit és amfibol adja. A mátrixot alkotó agyagos kőzetliszt és homokos kőzetliszt
anyaga nagyrészt lösz lepusztulásából származik. A kőzetek általában rosszul rétegzettek, helyenként keresztrétegzettek,
színük világosszürke, sárgásszürke, barnásszürke.
A többi feltárásban, ahol a durvatörmelékes rétegsorok hiányoznak (1124., 816. és 834. sz. feltárás), illetve a fent
említett feltárásokban a bázisrétegek fölött változó, 1–3 m-es vastagságban finomabb szemű üledék települ. Ezekben a
szintekben tömeges, rétegzetlen, barnásszürke kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt fogazódik össze durvább szemű,
rosszul osztályozott homokkal és az aprókavicsos frakcióba tartozó, rosszul-közepesen kerekített szemcsékből álló, néhol
nagyobb, 1-2 cm-es törmelékdarabokat is tartalmazó üledékkel. A durvább szemű rétegekben gyakori a kereszt- és a
vályús keresztrétegzés (XVIII. tábla, 5. kép).
Van, ahol a durvább szemű üledék lencsésen települ az agyagos kőzetlisztbe. A XVIII. tábla 6. képén egy kb. 1 m
hosszú, max. 30 cm vastag, durvatörmelékes, durvaszemű homok anyagú, erősen káliföldpátos, aprókavicsos lencse
metszete látszik. A lencse belső szerkezete vályúsan keresztlemezes, a lemezek dőlése NyÉNy-i irányú.
A finomszemű agyagos kőzetliszt nyugodt vízi, ártéri környezetben keletkezett, a lencsésen közbetelepülő durvább
szemű, néhol törmelékes, keresztrétegzett, vályúsan keresztrétegzett összlet folyóvízi mederüledéknek tekinthető. Az
összlet néhány feltárását alább mutatjuk be.
Mórágyon, a Szabadság utca 10. számú ház mögötti rézsűben (1049. sz. feltárás) ÉÉNy–ÉK között változó dőlésű
homokos-kavicsos keresztrétegek, illetve -lemezek láthatók. A falu K-i részén, a falutábla előtt 70 m-rel, a domboldal
rézsűjében (834. sz. feltárás) kb. 2 m szélességben, 1,5 m magasságban egy medercsatorna metszete látszik. Alul 0,6 m
vastagságban szürke kőzetliszt települ, rosszul osztályozott durvahomoklencsékkel és kerekítetlen gránittörmelékkel. E
fölött egy medercsatorna alakját mutató, félköríves diszkordanciafelület fölött teljesen kerekítetlen, rosszul osztályozott,
keresztrétegzett, gradált, aprókavicsos, folyóvízi összlet következik (XIX. tábla, 1. kép).
Bátaapátiban, a Hutai-patak völgyének ÉNy-i oldalán, a falutól DNy-ra (893. sz. feltárás) az aprókavicsos keresztrétegek között 10-20 cm vastag, vályúsan keresztlemezes finomhomoklencsék találhatók. A falutól szintén DNy-ra, az
első elhagyott pincében (762. sz. feltárás) mind a keresztrétegek dőlése, mind a zsindelyszerkezetű lapos kavicsok hossztengelyirányai D-i és KDK-i irány között váltakoznak.
Ősmaradványok, kor. A középső-pleisztocén folyóvízi üledékből egy helyen (a Mórágyi-víz völgyében, 1124. sz. feltárás) került elő ősmaradvány. Ezeket az üledékképződési környezet pontosítása és közelítő korának meghatározása céljából gyűjtöttük
be. A minták malakológiai vizsgálata alapján (KROLOPP 2005) a molluszkafauna főleg nagy ökológiai tűrőképességű fajokból áll.
A meghatározott (vízi és szárazföldi fajokat közel azonos egyedszámban tartalmazó) Mollusca-fauna a következő:
Pisidium sp. indet., Radix peregra (Müll.), Galba truncatula (Müll.), Planorbis planorbis (L.), Anisus spirorbis (L.),
Succinea elegans Risso, Succinea oblonga Drap., Granaria frumentum (Drap.), Pupilla muscorum (L.), Orcula dolium
(Drap.), Neostyriaca corynodes (Held), Vallonia pulchella (Müll.), Vallonia costata (Müll.), Vallonia teuilabris (A.
Braun), Punctum pygmaeum (Drap.), Helicopsis striata (Müll.), Chondrula tridens (Müll.), Trichia hispida (L.).
A faunában előforduló Neostyriaca carynoides csigafaj a magyarországi középső-pleisztocén üledékek jellemző faja,
ez a faj az üledékek középső-pleisztocén korát kb 140 és 400 ezer év közti időintervallumban rögzíti (KROLOPP 1994,
2003, SÜMEGI, KROLOPP 2005).
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Alsó-holocén folyóvízi üledék (fQh1) — fh1
A Lajvér- és a Rák-patak allúviumának egyes szakaszain rendszerint a völgyoldalak mentén magas ártéri szint jelenik
meg, amit térképünkön is ábrázoltunk. Magassága 1-2 m-rel van a jelenlegi ártér felett, kora a magas árterek korbesorolása alapján (PÉCSI 1959) kora-holocén. Üledékeinek kibúvása nincs területünkön. Jelenléte úgy egyeztethető össze
a völgykitöltő felső-pleisztocén–holocén üledék fúrásokban folyamatos rétegsorával, ha ez utóbbiban rejtett hiátust
tételezünk fel. A hiányos magmintavétel miatt e felvetés nem zárható ki.
Holocén folyóvízi üledék (fQh) — fh;
felső-pleisztocén–holocén és felső-pleisztocén folyóvízi üledék (fQp3–h és fQp3) — csak fúrásban
A felszíni feltárásokban holocén folyóvízi összlet általában (fh), agyag (fha), kőzetliszt (fhal), agyagos kőzetliszt (fhaal),
homokos kőzetliszt (fhhal), törmelékes kőzetliszt (fhyal), agyagos törmelékes kőzetliszt (fhayal), homok (fhh), kőzetlisztes
homok (fhalh), kavicsos homok (fhkh), kavics (fhk), kőzettörmelék (fhy) és kőzetlisztes kőzettörmelék (fhaly) fordul elő.
A fúrások völgykitöltő üledékeinek felső szakaszát a holocénba, az alatta levő, vastagabb üledékeket a felső-pleisztocénba soroljuk. Amennyiben a kettőt nem különítettük el, a rétegek besorolása felső-pleisztocén–holocén lett. A fúrásokban besorolásuk ennek megfelelő, de térképen a legfelső képződményt, a holocén üledéket ábrázoljuk.
Területi elterjedés, vastagság. A térképezett területen holocén korú folyóvízi üledék a Lajvér-patak völgyében (364.
sz. feltárás), a Rák-patak legdélebbi — névtelen — oldalvölgyében (1081. és 1308. sz. feltárás), illetve a terület DNy-i
részén (1361., 1522., 1643., 1744., 1978. és 2009. sz. feltárás) látható kibúvásban, néhány méter vastagságban. Feltáratlan
ártéri üledékként minden nagyobb völgyben, azok akkumulációs szakaszain (1. melléklet) megtalálható. Rétegsorát számos fúrás harántolta.
A holocén üledék vastagsága általában nem haladja meg a 2-3 m-t (talajjal együtt az Üh–9-ben 1,9 m, a Zsibrik Zs–1ben 3,3 m). A felső-pleisztocén üledékek adják a völgyek kitöltéseinek nagyobb részét, vastagságuk a kisebb völgyekben
2–4, a nagyobbakban 5–10 m körüli.
A folyóvízi üledék vastagságát (kevert genetikájú változataival és a talajtakaróval együtt) a 18. táblázat mutatja be.
Ez a völgykitöltő üledékeket fővölgyenként ismerteti, a völgykitöltő üledék talpmélységével és a rétegek vastagságának, korának és genetikai típusának bemutatásával. A terület fő vízgyűjtője a Lajvér-patak, így először Ny-ról K
felé a belefutó fővölgyek (Rák-patak, Hutai-patak, Mórágyi-víz), végül a Lajvér-patak völgyének adatait mutatjuk
be.
A Rák-patak völgyében a D-en 11-12 m-es (a Cikó C–3-ban 11,5 m) vastagság É felé fokozatosan 14-15 m-re nő
(C–XVI — 14,8, C–4 — 14,3 m). A Hutai-patak völgyében a felső szakaszon 1-2 m-es a vastagság (Üveghuta Üh–15 és
–14), az Üh–19-ben már 3,8, az Üh–11-ben 5,4 m, az Üh–17-ben 8,3 m, csak az Üh–9-ben csökken 3,8 m-re. A Hutaipatak mellékvölgyei közül a Mészkemence-völgy alsó szakaszán 5-6 m (Üh–13 és P16A), a Cserdűlői-völgy két ágának
találkozásánál 4 m körüli (Üh–29), a Nagymórágyi-völgyben, a lejtősaknák bejárata környékén (Üh–18 fúráspár és
Üh–31 fúráscsoport) 6-7 m, az Üh–17-ben 8,3 m a völgyi üledékek vastagsága. A Mórágyi-víz völgyében a Hársfa-völgyben levő Üh–12-ben 3,5 m, a Mó–6 és Mó–7 fúráscsoportban 5-6 m az üledékvastagság. A Lajvér-patak völgyében az
ÉNy-on 13 m-es vastagság (Ba–IV) DK-en 14-15 m-re (Mó/K–2 14,5, K–3 14,0 m), sőt az S–159-ben 22 m-re nő (ez
utóbbi teljes szelvényű fúrás, adata bizonytalan).
Egyértelműen látható, hogyan növekszik folyásirányban valamennyi völgyben a folyóvízi üledékek vastagsága. A
Hutai-völgy alsó részén levő Üh–9 fúrás kisebb adata a völgybe K-ről benyúló kis orrt jelezheti, itt a mai vízfolyás az
egykori völgy K-i peremére került.
A völgyek aljzatmélységének változásait a völgytengelyre merőlegesen fúráscsoportok, illetve egymáshoz közeli
fúrások esetén vizsgálhatjuk. A P16+A+B és Üh–13 fúrás esetén az látható, hogy a patak jelenlegi medre itt is késői mederváltozás eredménye, hiszen mellette 0,8 m mélyen van az aljzat (P16), a völgy közepén, ahol a jelenlegi domborzat
magasabb, ez 5,5–6 m-re nő (P16B, Üh–13). Az Üh–32 fúráscsoport – Üh–11 fúrás esetében a völgy K-i oldalát tárták
fel a fúrások. Látható, milyen gyorsan csökken a völgy széléhez közeli 5 m (Üh–32A) körüli üledékvastagság 4,6 m
(Üh–32B), majd 2,6 m-re (Üh–32C) a perem felé haladva.
Rétegtani helyzet, település. A völgykitöltő üledékek feltárásai ritkák, csak a völgyperemeken fordulnak elő.
Feltárásban közvetlen feküjük nem tanulmányozható, de a fúrásokban általában az alaphegységi (vagy pannóniai)
képződményekre közvetlenül folyóvízi (vagy ritkábban folyóvízi-mocsári, folyóvízi-deluviális) képződmények
települnek.
Litológia, fácies. A legtöbb esetben az alaphegységi fekün települő folyóvízi összlet gyengén, közepesen osztályozott, felfelé finomodó szemcseméretű kőzettörmelékből áll, kőzetliszt mellett kavicsos homokot, homokot, szögletes
törmeléket tartalmaz. E fölött fokozatosan finomodva települ a főként kőzetlisztből álló ártéri fedőréteg (XIX. tábla,
2. kép).
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A patakok felső szakaszain elvétve előbukkanó finom-durvaszemcsés kőzetliszt, agyagos kőzettörmelékes
kőzetliszt, kőzetlisztes homok, kavics, illetve kőzetlisztes kőzettörmelék anyagú üledékek feltárásai lehetnek részben
folyóvízi–proluviális genetikájúak, vagyis keletkezésük során nem biztos, hogy mindig volt állandó vízfolyás
(Szarvas-árok K-i mellékvölgye — 1947., Mórágytól ÉNy-ra a Ráctemető völgyének Ny-i mellékvölgye — 1039., az
Éva-völgye Ny-i kis mellékvölgye — 1483. és a Hutai-patak legfelső szakaszán, az Ács-tetőtől K-re levő völgy —
2100. sz. feltárás), de az észlelési és fedett földtani térképen (1. melléklet) ezeket is folyóvízi üledéknek minősítettük.
18. táblázat. Az akkumulációs völgytalpakon mélyült fúrások völgykitöltő üledékei és vastagságuk (GYALOG L.)

V = fővölgy; H = fúrás helye völgyön belül: F = fővölgyben; F-M = fővölgy mellékvölgy torkolatában; F-O = fővölgy peremén; M = mellékvölgyben.
VT = a völgykitöltés talpa a felszíntől (m-ben). Kor: Qh = holocén; Qp3-h = késő-pleisztocén-holocén; Qp3 = késő-pleisztocén. Genetikai típusok: t =
talaj; d = deluviális; f = folyóvízi; f_f = finomszemű folyóvízi; f_d = törmeléket is tartalmazó folyóvízi; fd = folyóvízi-deluviális; fb = folyóvízi-mocsári; fp = folyóvízi-proluviális; fp_d = törmeléket is tartalmazó folyóvízi-proluviális; – = genetika nélkül. Koroszlopokon belüli számadatok:
rétegvastagság (m-ben, a megadott helyiértéknek megfelelő pontossággal)
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Folyóvízi-deluviális üledék (fdQh) — csak feltárásban
Egyetlen feltárásában kőzettípusként kőzetlisztet (fdal) jelöltünk.
A folyóvízi-deluviális üledékek rendszerint lejtők alján, a völgyeket kísérve jelennek meg, ahol a folyóvizek vonalas
eróziója nyomán keletkező üledékhez jelentős mennyiségű, a völgyoldalak areális lemosásából származó deluviális üledék keveredik.
Az 1036. sz. feltárás Mórágytól nyugatra, a Tölgyfa-domb északi lába alatti kis völgyfőben, az 1039. sz. feltárás holocén folyóvízi–proluviális üledékeihez kapcsolódva, 0,5 méter vastagságban szürke, limonitbarna, vékonyrétegzett kőzetlisztet tár fel.
Az Üh–12 fúrás völgykitöltő üledékeinek legfelső rétege (1,0–2,4 m között) is a folyóvízi–deluviális üledékek közé
sorolható.
Proluviális-deluviális üledék (pdQh) — pd
A feltárásokban proluviális-deluviális üledék általában (pd), agyag (pda), kőzetlisztes agyag (pdala), kőzetliszt
(pd ), agyagos kőzetliszt (pdaal), meszes törmelékes kőzetliszt (pdmyal), humuszos kőzetliszt (pdhual), meszes kőzetliszt
(pdmal), homok (pdh), meszes homok (pdmh), kőzettörmelék (pdy), kőzetlisztes kőzettörmelék (pdaly) és paleotalaj (pdpt)
fordul elő.
Proluviális–deluviális üledéknek szárazvölgyek alján lerakódott hordalékot tekintünk. A völgyoldalakról areálisan
lemosódó, majd fölhalmozódó anyagot (delúviumot) a csapadékos időszakokban a völgyek talpán megjelenő vízfolyások szállítják tovább. A kétféle — deluviális és proluviális — eredetű képződmény terepen nem volt elkülöníthető.
Területi elterjedés, vastagság. A képződmények általában csak néhány méter vastagok, a fedett térkép szerkesztése során viszont nagy területekre terjeszthetők ki. Az eróziós vízfolyásokhoz csatlakozó völgyek felső szakaszán és száraz mellékvölgyekben fordulnak elő. A kisebb mellékvölgyek felső, állandó vízfolyás nélküli völgyeiben ez a jellemző üledék.
Rétegtani helyzet, település. A térképezési területen ma is folyik proluviális-deluviális üledékképződés. Képződményei a folyóvízi üledékekhez csatlakoznak, a mellék- és oldalvölgyek időszakos vízfolyásainak proluviális-deluviális
hordalékaként. Feküjük változatos, bármilyen alaphegységi vagy kainozoos képződmény lehet. Fedőjük általában nincs,
illetve csak az üledékeken kialakult vagy a löszösszletből odahordott talaj.
Feltárásban a Rák-pataktól Ny-ra eső területen több, a löszbe hátravágódott kis völgyben jelennek meg, de vannak
előbukkanásaik a Rák-patak DK-i mellékvölgyeiben vagy a Hutai-patak Ny-i mellékvölgyeiben (759., 874. és 888. sz.
feltárás) is. A fedett térképen szinte valamennyi kisebb mellékvölgyben ezeket ábrázoltuk.
Litológia, fácies. Anyaguk általában finomszemű üledék, kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt összetételű, túlnyomórészt löszből származik. Rétegzetlenek, helyenként gyenge rétegzésük is felismerhető (pl. térképünk ÉNy-i sarkában
az 1., 7. és 8. sz. feltárás).
Kor. Korukat fauna nem igazolja. Mivel felső-pleisztocén képződményeken is gyakran települnek, és képződésük
jelenleg is tart, korukat holocénnek adjuk meg. Feltételezhető hogy a rétegsorok alsó része késő-pleisztocén korú, de erre
egyrészt nincs rétegtani bizonyíték, másrészt itt is — a völgykitöltő folyóvízi üledékekhez hasonlóan — a legfelül levő
holocén üledéket ábrázoljuk.
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MOCSÁRI, FOLYÓVÍZI-MOCSÁRI ÉS TAVI ÜLEDÉKEK
Területünkön a mocsári, folyóvízi-mocsári és tavi képződmények háromféle helyzetben észlelhetők:
— A völgyoldalak csuszamlásos lejtőinek leszakadási frontja mögötti tagolt felszín kis zárt helyi mélyedéseiben
felső-pleisztocén mocsári üledékek (fúrásokban).
— Az árterek helyi mélyedéseiben (középső-pleisztocén és felső-pleisztocén–holocén, illetve holocén folyóvízi képződmények közötti folyóvízi-mocsári betelepülésként).
— Mesterséges víztározók, halastavak holocén tavi üledékeként.
Középső-pleisztocén folyóvízi-mocsári üledék (fbQp2) — csak feltárásban
Egyetlen felszíni feltárásban kőzetliszt (fbp2al) és agyagos kőzetliszt (fbp2aal) fordult elő, középső-pleisztocén
folyóvízi képződményekhez kapcsolódva, a folyóvölgyben lejátszódó kisebb elmocsarasodás eredményeként. A
Kismórágyon, a Lajvérba futó Kis-völgy Ny-i oldalán a 80. sz. feltárás 2,5 m középső-pleisztocén folyóvízi homoklencsés kőzetliszt alatt 2,1 m vastagságban tár fel szürkésbarna-rozsdabarna, szürke agyagos kőzetlisztet és
kőzetlisztet (felső 0,6 m-e talajosodott). A kőzet rétegzetlen, gumós, rögös, szórtan karbonátlencséket, -csomókat,
limonitos foltokat tartalmaz.
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Felső-pleisztocén mocsári üledék (bQp3) — csak fúrásban
A terület nagy csuszamlásos tömbjeinek helyi mélyedéseit több helyen felső-pleisztocén mocsári üledék tölti ki. Ez
általában betelepül a csuszamlásos összletbe.
Területi elterjedés, vastagság, település. A völgyoldalak csuszamlásos lejtőinek leszakadási frontja mögötti tagolt felszínen kis zárt helyi süllyedékek jöhettek létre, amelyeket gyakran mocsári üledék töltött fel. Ez a képződmény a felszínen nem látható, területünkön a telephely körzetében az Üveghuta Üh–36A és –44 jelű fúrás, valamint a P20A piezométer-fúrás, a nyersanyagkutatás területén pedig a Mórágy Mó–10, –13 és –14 jelű fúrás tárta fel.
Az Üh–44 fúrásban az Udvari Lösz Formációcsoportból származó, Fenyvestetői Vörösagyagra lecsúszott tömbben,
a csuszamlásos összlet részeként tárgyalt lejtőüledékek között két rétegben (15,5–11,5 m és 9,6–7,5 m között), 4,0 és 2,1
m vastagságban, az Üveghuta Üh–36A fúrásban (13,3–12,0 m között) 1,3 méter vastagságban figyelhető meg mocsári
üledék.
A nyersanyagkutató fúrások közül háromban fordulnak elő csuszamlásos képződményre települve és csuszamlásos
összletbe sorolt deluviális üledékkel fedve mocsári képződmények, a Mó–10-ben 9,80–11,35 m, a Mó–13-ban 6,00–6,15
m, a Mó–14-ben pedig 9,10–10,75 m között, 1,55 m, 0,15 m, illetve 1,65 m vastagságban. Anyaguk sötétszürke, bontott
szerves anyagot tartalmazó, erősen kötött kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt.
Rétegtani helyzet. A fúrások rétegsorai alapján a lecsúszott pásztán lejtőképződményekkel kiegyenlített összlet alkotja
a mocsári képződmények feküjét (az Üh–36A-ban ennek kimaradásával a PD-talaj). Fedőjükben (elsősorban a löszösszletből származó) lejtőüledék települ, amelyet szintén a csuszamlásos összlet részének tekintünk.
Litológia, fácies. Az Üveghuta Üh–36A fúrásban a 13,3–12,0 m között észlelt mocsári üledék felső, 30 cm-es, sötét
tónusú szakaszán sötétszürke, szerves anyagban gazdag kevés kőzetlisztet is tartalmazó tőzeges agyag fordul elő. A
szerves anyag felaprózódott, a növényi részek szabad szemmel már nem ismerhetők fel. Rétegzetlen, erősen képlékeny,
egyenetlen eloszlásban limonitfoltos, szeplős.
Az Üveghuta Üh–44 fúrás egy nagy, eltemetett csuszamlási karéj felső, szakadó síkja környékén keletkezett mélyedést kitöltő, ciklikus üledékösszletet tár fel. Benne — agyagos, mésztöredékes lejtőüledékek között — két vastagabb
mocsári réteg települ 15,5–11,5 és 9,6–7,5 m között. Ezek egy eltemetett csuszamlásos pászta szakadó síkjához közeli
lokális süllyedékben keletkeztek. Itt az üledék enyhén váltakozó tónusú, kékes, zöldesszürke színű, sötétszürke, fekete
foltos tarka, szerves anyagban gazdag agyag, kőzetlisztes agyag. Rétegzetlen, helyenként vékonyréteges, képlékeny,
gyengén kötött anyagú, mészcsomós, benne agyagos és kőzetlisztes összetételű szakaszok váltakoznak. A szerves anyag
mellett szénült növénytöredékek és elszórtan csigahéjtöredékek is előfordulnak.
A Mó–10, –13 és –14 fúrásban anyaguk sötétszürke, bontott szerves anyagot tartalmazó, erősen kötött kőzetlisztes
agyag, agyagos kőzetliszt.
Ősmaradványok, kor. Az Üh–36A fúrás mocsári üledékéből palinológiai vizsgálattal (NAGYNÉ 2003) sikerült igazolni az összlet késő-pleisztocén korát. A mocsári üledék kora a würm középső részén a pleniglaciális B idejére, kb. a
30 000–40 000 év közötti időszakra tehető (MARSI et al. 2004).
Egy másik, szintén késő-pleisztocén koradat az Üveghuta Üh–44 jelű fúrás lejtőüledékekkel tagolt mocsári szakaszához kötődik. A fúrás vizsgált rétegeinek képződési ideje a würm elején a brörup interstadiális közepére, végére — kb.
a 85 000–90 000 éves időszakra — tehető (NAGYNÉ BODOR 2006; LANG 1994).
A Mó–10 és –14 fúrás mocsári üledékeinek palinológiai és a felette települő lejtőüledékek malakológiai vizsgálata
alapján ezek a rétegek würm korúak (GYALOG et al. 2005).
Holocén mocsári üledék (bQh) — csak feltárásban
Egy feltárásban holocén tőzeg (bto) fordul elő. A Lajvér-patak D-i oldalán, Demetertanyától 200 m-re Ny-ra egy vízmosásban (357. sz. feltárás) bukkan elő a fekete, szürke-barna foltos tőzeg, 10 cm vastagságban. Anyaga egyenlőtlenül
szemcsés, rétegzetlen, gyengén kötött, gyúrható, laza, rosszul osztályozott. Feküje proluviális–deluviális finomhomok,
fedője deluviális agyagos kőzetliszt.
A feküjében levő üledéket holocén korúnak tekintjük, így a tőzeg kora is értelemszerűen holocén.
Holocén folyóvízi-mocsári üledék (fbQh) — csak feltárásban;
felső-pleisztocén–holocén folyóvízi-mocsári üledék (fbQp3–h) — csak fúrásban
Folyóvízi-mocsári üledékek előfordulása mind felszínen, mind fúrásban ritka. Feltárásban csak agyagos kőzetliszt
(fbaal) fordul elő.
A völgytalpak üledékei között fordulnak elő, kisebb pangó vizeket jelezve. A terület középső részén völgytalpakon
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több helyen tártak fel fúrások holocén és felső-pleisztocén–holocén folyóvízi–mocsári üledéket.
A Nagymórágyi-völgyben (918. sz. feltárás) a telephely bejáratának tereprendezése során (ideiglenes feltárásban) kb.
1 méter vastag mocsári képződmény (XIX. tábla, 3. kép) volt látható a talaj alatt, folyóvízi-mocsári üledék részeként. Ez
a képződmény a közeli Üh–31A–C fúrásban és a P4 piezométer-fúrásban is megjelenik, de ott fölötte még folyóvízi
üledékek vannak. Az Üh–31 fúráscsoport egymástól 10–10 m-re levő 3 fúrása a rétegek kis kiterjedését, a
völgyperemek szélein meredek (akár 30–50°-os) határoló felülettel jellemezhető kiékelődését mutatja. Az Üh–31A és B
fúrásban még 4,4, illetve 3,4 m vastag réteg folytatásában, az Üh–31C-ben csak 0,55 m a mocsári betelepülések vastagsága a folyóvízi üledékek között. A rétegek anyaga zöldes sötétszürke, zavart szerkezetű, rétegzetlen, képlékeny, gyengén
csillámos kőzetlisztes agyag.
Az Üh–11 fúrásban a talaj alatt, 0,4–1,3 m között holocénba sorolt barnásszürke-kékesszürke, limonitsávos, sötétszürke-fekete, szerves anyagú foltokat, szénült növénymaradványokat tartalmazó, lefelé durvuló szemnagyságú agyagos
kőzetliszt, illetve kőzetlisztes homok települ. Ez a közeli Üh–32D fúrásban is megjelenik, 1,4–1,8 m között.
Az Üh–12 és –13 fúrásban a folyóvízi-deluviális, illetve deluviális üledékek alatti, szenesedett növénymaradványokat
tartalmazó (mindkét fúrásban 1,4 m vastag), homokos, illetve agyagos kőzetlisztrétegeket már felső-pleisztocén–
holocénba soroltuk.
Kor. Az Üh–31C fúrás 1,1–6,6 m közötti szakaszából NAGYNÉ BODOR (2003) a holocénnek a boreális (8–9000 év) és
szubatlantikus (2500 év) közötti szakaszát mutatta ki (MARSI et al. 2004).
Holocén tavi üledék (lQh) — lh
Területünkön holocén tavi üledékképződés a Rák-patak É-i részén a mesterséges felduzzasztással létrehozott halastavakban ma is folyik, üledékei közvetlenül azonban nem tanulmányozhatók. Anyaguk feltételezhetően finomszemű
üledék, agyag-kőzetliszt. A fedett földtani térképen a tavak mentén keskeny sávban ábrázoltuk.

MÁLLÁSI KÉPZŐDMÉNYEK
Mállást mind az alaphegységi, mind a fedőhegységi képződményeken kimutattunk. Ezek közül alapvetően a telephelykörnyéki alaphegységi képződmények mállásával foglalkoztunk, a többi képződményekét csak érintettük a kutatás
során.

19. táblázat. A Mórágyi Gránit mállási öve a 2002–05. évi mélyfúrásokban
a földtani dokumentáció alapján

PALEOZOOS–MEZOZOOS FORMÁCIÓKON
Az alaphegységi képződmények közül
csak a Mórágyi Gránit Formáció mállási
övét tanulmányoztuk részletesen, fúrásokban
végzett mélyfúrás-geofizikai, magmintákon
végzett földtani dokumentálási és (2003
előtti fúrások esetében) ásvány-kőzettani
vizsgálatokkal. Az alsó-paleozoos Ófalui
Formációcsoport, Bátaapáti Formáció és az
alsó-jura Vasasi Formáció mállását nem
vizsgáltuk, a kréta alkálivulkanit-telérek
(Rozsdásserpenyői Formáció) mállására is
csak közvetett adataink vannak.
A Mórágyi Gránit Formáción

* = ferdefúrás, a felszíntől függőlegesen számított mélységérték, gránittető az „A” fúrás
alapján.
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A Mórágyi Gránit a felszínen mindenütt
mállott. A fúrások földtani dokumentációja
alapján (19. táblázat) a mállás a dombtetők
alatt 20–40 m (átlagban kb. 27 m) mélységig
hatol le az alaphegység felszíne alá, intenzitása lefelé fokozatosan csökken, egészen az
üde kőzetekig. A mállási öv legfelső zónája

agyagásványosan erősen mállott kőzet, amelynek szövete nehezen, de felismerhető, a kőzet kézzel is széttörhető-morzsolható. Alsó határának megállapítása viszont erősen szubjektív, így a dokumentálási adatokat nem lehet abszolút
számokként értelmezni.
A nagyobb völgyek talpa gyakorlatilag abba a szintbe esik, amelyen a dombtetők alatt már kevéssé mállott kőzetek
vannak. A völgykitöltő alluviális-proluviális üledékek alatt azonban igen erősen mállott granitoid kőzeteket harántoltunk
többnyire 5-15 m vastagságban, alsó határukon éles váltással kevéssé mállott vagy éppen üde granitoid kőzetek jelennek
meg.
A mállási öv kifejlődése tehát a dombtetők és a völgyek alatt nem egyforma. A lejtők alatti mállásra alig van adatunk.
Kétségtelenül létezik, mert a kibúvások döntő többsége lejtőkön vagy lejtők tövén van, s a bennük látható granitoid
kőzetek mindenütt mállottak. A két mélyfúrásban látható, hogy vastagságuk jóval kisebb, mint a dombtetői fúrásokban.
A Mórágyi Gránit mállási övét ZILAHI-SEBESS (2005) mélyfúrás-geofizikai módszerekkel négy zónára (GI–IV) osztotta fel, amelyek hozzávetőlegesen tükrözik a gránitos kőzetek mállottságának változását (a GV öv az üde gránit, amely
nem tartozik a mállási övbe). A zónákon belül, beleértve a GIV-est is, tektonikusan igénybevett, töredezett kőzetek is találhatók, amelyek mentén az atmoszférikus eredetű oldatok nagy mélységig beszivároghattak az alaphegység kőzeteibe,
ezáltal erősítve a kémiai mállást. Ezekben a zónákban a mállás és a kőzetbontás együttes hatása érvényesült. Ez a
beosztás objektívabb, mint a dokumentáláson alapuló, mivel mért fizikai paraméterek alapján történik, de az ebben levő
tendenciák változásainak megállapítása is bizonyos mértékig szubjektív. A fúrásokat a bizonytalan értékelésű fúrások
kivételével 2 csoportban (dombtetői és domboldali-völgyi) mutatjuk be, a dombtetői fúrásokban észlelt vastagság
zónánkénti átlagával és szórásával (20. táblázat). Látható a GI–III öv 20–40 m közötti, 28 m körüli átlagos vastagsága,
ez megfelel a földtani dokumentáció mállási öve vastagságának. Itt is látszik bizonyos mértékben a domboldali-völgyi
fúrásokban a mállási öv vékonyabb volta. A 4 öv együttes vastagsága 45–85 m közötti (átlagosan 60 m körüli), egyes
fúrások földtani dokumentációjában is megtalálható a gyenge mállás alsó határaként ehhez közeli érték.
A dombok alatti mállási öv. A dombtetők alatti mállási övet a Fenyvestetői Vörösagyag fedi, amelynek anyaga gránit
eredetű, azaz a mállás végtermékének tekinthető.
A mállási öv tagolása és mind a külső, mind a belső határok megvonása földtani és mélyfúrás-geofizikai módszerekkel történt. A kétféle tagolás elég jól párhuzamosítható, de a geofizikai mérések eleve nagyobb kőzettérfogatot
(lyukkörnyezet) jellemeznek, mint a földtani leírás (fúrómag), s jellegükből következően jobban, megbízhatóbban átlagolnak, mint az emberi szem (s akkor még nem szóltunk a magkihozatallal és magállapottal kapcsolatos problémákról).
A mélyfúrás-geofizikai kiértékelés alapvetően a mállási övben fellépő változások tendenciáját veszi alapul, ezért csak
ott ad megbízható eredményt, ahol a mállási öv teljes szelvénye látható, vagyis a mélyfúrásokban. A GI–IV szint jellemzését
alább adjuk.
A GI az erősen murvásodott gránit szintje. A GI és GII közötti határ gyakran elmosódott. A GII kőzetei a törmelékes
állagútól lefelé fokozatosan breccsába mennek át. Ennek felszínét képezik le a geoelektromos ellenállásmérések, talpa a
20. táblázat. A Mórágyi Gránit mállási szakaszai dombtetői és domboldali–völgyi mélyfúrásokban a mélyfúrás-geofizikai adatok
alapján

GI–IV = mállási kéreg mélyfúrás-geofizikai zónája; * = tető értéke földtani dokumentációból; vast. = vastagság (m); tető, talp = G-zóna teteje, talpa
felszíntől (m). Dupla vonal fölött: dombtetői mélyfúrások; alsó 3 fúrás: domboldali–völgyi fúrások.

127

legélesebb határ a mállási övön belül, ez alatt jelenik meg a repedezett, kemény gránit. Az utóbbi felszínét képezi le —
ha a határ valóban éles — a refrakciós szeizmika. Összességében azonban a felület átlagos helyzete eléggé állandó, a
telephelyen belül közel vízszintes.
A GII és GIII közötti határ választja el a széteső törmelékes, lefelé breccsába átmenő és a szálban álló kőzetet, ez
tekinthető a fizikai mállás alsó határának. Ettől a határtól kezdve tekinthető szeizmikusan keménynek a kőzet, mert az
akusztikus hullámképen megjelennek a nyíróhullámok is. A GIII kőzete erősen oxidált, a színesásványok bontottak, a
kőzetet hálószerűen karbonáterek járják át. A GIII és a GIV már a vegyi mállás öve, a felsőben még erős a repedezettség
és a vegyi mállás, az alsóban mindez már csak gyengébb hatásként jelentkezik.
A mállási öv tagolását megnehezíti a felső és alsó határ élességének hiánya és a belső inhomogenitás. A törések mentén a mállás sokkal erőteljesebb, mint közeikben. A különböző kőzetek ellenálló képessége a mállással szemben nem
egyforma: egyazon ásványos összetétel mellett minél egyenletesebb és minél apróbb a szemcsézettség, annál gyengébb
az illető kőzet mállása. Végül a különböző ásványok ellenállóképessége a mállási övben nem egyforma. Mindezen fizikai
(törések), szöveti (szemnagyság) és vegyi (ásványok) eltérések a mállási övben felerősödnek, vagyis az inhomogenitás
megnő, ami tagolási nehézségeket okoz.
A mállási öv vastagsága és kifejlődése eltérő a telephely D-i és É-i részén. A D-i részen a mállási öv általában
vastagabb (kivétel az Üh–26), elsősorban a GIV, kismértékben a GII és GIII szint nagyobb vastagságából eredően.
Valószínűnek látszik, hogy ez az eltérés a D-i rész erősebb palásságával és erősebb töredezettségével kapcsolatos.
A vegyi mállás során létrejövő ásványok vizsgálatát a 2003-ig terjedő kutatási szakaszban végeztük el (KOVÁCSPÁLFFY et al. 2003a). A kimutatott másodlagos ásványok a következők: másodlagos (degradált) klorit, illit, gyakran vermikulitszerű montmorillonit, illit-montmorillonit kevert szerkezetű agyagásvány, goethit és kalcit (alárendelten dolomit).
A mállási zóna jellegzetes ásványa ezenkívül a paligorszkit.
A mállási folyamatok eredményeképpen a primer ásványok összmennyisége kb. 25%-kal csökken. Ezen belül főleg
a színeselegyrészek bomlása látványos, amelyek csökkenése a GIV övtől megindul és a GII zónában intenzívvé válik. A
GI zónában már eredeti mennyiségük ötöde van jelen. Az a tény, hogy a kvarc (és a földpátok) mennyisége a felső zónákban alig mutat dúsulást, arra mutat, hogy a rendszerből alig távozik el anyag. A zónákon belül azonban a kőzetanyag
nagyon inhomogén, ezért a kőzetalkotó ásványok mennyisége ingadozik.
Az illit, montmorillonit, kevert szerkezetű agyagásvány és a goethit mennyisége, valamint a kőzet ásványaiban jelenlévő
összes molekuláris víz- és OH-tartalom felülről lefelé csökken (az adatok elsősorban a klorit → agyagásvány átalakulást és
az ezt létrehozó hidratáció mértékét jelzik). Ezek a vegyi mállás felszíni hidratáló és oxidáló hatásának tükrözői.
A másodlagos ásványok közül az illit főleg a földpátokból, a montmorillonit közvetve (kloriton keresztül), vagy
közvetlenül a színeselegyrészek mállásából és az illit montmorillonitosodásából keletkezik, a goethit jelentős része a
hematit hidratációjából, közvetve a színeselegyrészek bomlásából származik. A paligorszkit és esetleg a kalcit és goethit
egy része a lefelé vándorló oldatokból válik ki. Az ásványok átalakulása (a mállás) elsősorban FeO és MgO felszabadulásával jár. A két elem mozgását a kémiai elemzés jobban tükrözi, mint az ásványtani összetétel. A FeO és MgO —
színeselegyrészek átalakulását jelző — csökkenése a GIV zónában indul meg. A lényeges változások a GIII zónától
kezdődően a felszín felé következnek be: egyre inkább hidratálódik a felső rész (H2O – agyagásványok), megnő a Fe2O3
mennyisége a FeO-hoz képest (oxidáció), csökken a MgO mennyisége (színeselegyrészek és kloritok erőteljes mállása).
A FeO helyben oxidálódik, nem hagyja el a rendszert. Az oxidáció már a GIII zónában kezdődik. A mélyebb kőzetekben a Fe2O3 hematitként van jelen, helyette a GII és GI zónában goethit jelenik meg. A felszín közelében lévő vas
mennyiségének csak 10-15%-a származik közvetlen külső hatásokból (pl. bemosódás). A felszabaduló MgO egy része
beépül a felső két zóna agyagásványaiba (vermikulitszerű szmektit, paligorszkit), nagyobb része (kb. kétharmada) mobilizálódik. Ez eredményezheti a repedéskitöltésekben is jelentkező, hasonló összetételű Mg-tartalmú ásványokat (KOVÁCSPÁLFFY et al. 2000a).
A mállás következtében oldatba került és lefelé vándorló komponensek újbóli kicsapódása (az ún. cementáció) a rendszerben lehetséges, de szinthez kötött cementációs öv a vizsgálati adatok alapján nem jelölhető ki.
A lejtők alatti mállási öv. A dombtetők mállási övének egyes szintjei a völgyoldalak felé ki kell, hogy ékelődjenek,
és kevésbé mállott gránitnak kellene a felszínre kerülnie. A domboldalakon ezeken kívül is végbemehetett mállás, de
mértéke feltételezésünk szerint jóval kisebb volt, mint akár a dombtetők alatti, akár a völgyek alatti mállásé.
Erős lejtő alatti mállásra mutat az a tény, hogy a Bátaapáti és Mórágy községben gránitban mélyült pincék olyannyira mállott kőzetet tárnak fel, hogy a lakosság azt mindenütt murvának nevezi. Ezeken a helyeken az erősen mállott gránit
felszínére sok helyütt pannóniai üledékek települnek, amelyek kemény kavicsokat tartalmaznak, éles kontrasztban a közvetlen fekü erősen mállott granitoidjaival. Azonban még a kemény kavicsok anyaga sem teljesen üde. Ez viszont a völgyek alatti mállásnak a peremi szakaszáról is származhat.
A völgyek alatti mállási szelvény. A völgyeket többnyire 5–15 m vastagságban finomszemcsés, a löszösszlet lepusztulásából származó folyóvízi(-proluviális) üledékek töltik ki. Az alattuk lévő granitoid kőzetek uralkodóan 3–15 m vastagságban olyan erősen mállottak (murvásodtak, kézzel könnyen szétmorzsolhatóak), hogy anyaguk a fúrás során többnyire teljesen dezintegrálódott, és összekeveredett a fúrás során részben ebből az anyagból felőrölt, részben felülről, az
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üledékösszletből bemosott, finomszemcsés iszappal (BALLA et al. 2003c). Az erősen mállott granitoidok alatt éles határral üde vagy csak kevéssé bontott kőzetek (GIII vagy GIV zóna) jelennek meg. A dombtetők alatti mállási övtől éles
eltérés, hogy az erősen és gyengén mállott kőzetek között nincs fokozatos átmenet.
A völgyeket szegélyező lejtők tövén — pincékben és feltárásokban — a granitoid kőzetek ugyan mállottak, de közel
sem ilyen erősen. Feltételezhetően ez arra mutat, hogy a völgykitöltő üledékek feküjében egy viszonylag jó vízvezető
képességű csatorna jött létre.
A Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáción
A Rozsdásserpenyői Formációba sorolt alkálivulkanit-telérek („bosztonitok”) mállása jóval kisebb mértékű, mint a
gránité, ezt mutatja, hogy a felszíni feltárásokban mindig üdébb megjelenésűek, színük a mállottság miatt leggyakrabban jellegzetesen narancsszínű. A pannóniai és kvarter üledékekben törmelékként vagy kavicsként gyakoriak, felszíni
előfordulásukénál jóval nagyobb arányban fordulnak elő. Itt ugyanúgy narancsszínűre mállottak, mint a kibúvásokban,
bár a kibúvásokban láthatóknál keményebbek.
KAINOZOOS ÜLEDÉKEKEN
Fedőhegységi (miocén, kvarter) képződmények esetén a mállás nehezebben észlelhető, mivel a laza üledékek fizikai
állapota nem változik.
A pannóniai homokos-agyagos összletben a sárga kőzetszín, valamint az intenzív limonitosodás jelzi a kőzetek mállását. A területen mélyült fúrások többségében a teljes pannóniai összlet mállottnak nevezhető. Az alsó-miocén összletben hasonló folyamatok játszódhattak le.
A löszösszletben a mállás a lösz utólagos agyagosodásában jelentkezik. A lösz laboratóriumi vizsgálata nyomán igazolódott (KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2003a), hogy a löszök anyaga lefelé egyre erősebben agyagosodik, s ezt a jelenséget mállással magyarázzuk. Más szóval a mállás a lösz felhalmozódása során folyamatban volt, s minél idősebb egy löszhorizont, annál hosszabb ideig volt kitéve a mállásnak, annál erősebben mállott.
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Szerkezet

A Mórágyi-rög földtani képződményeiben számos szerkezeti esemény nyomai találhatók meg. A megfigyelt szerkezeti jelenségek három fő — magmás, képlékeny és töréses —, továbbá egy átmeneti típusú, képlékeny-töréses deformációs stílusba csoportosíthatók. Mindezen deformációk a variszkuszi és az alpi orogenezis során jöttek létre, más (idős)
orogén hatás nem igazolható a területen. A magmás és képlékeny deformációk a variszkuszi orogenezishez kapcsolódnak, míg töréses deformációk mindkét hegységképződés során kialakultak. Az átmeneti képlékeny-töréses deformációt
feltételesen a variszkuszi orogenezishez kapcsoljuk, bár későbbi aktivitása sem zárható ki.
— A magmás stílus bélyegei a területen csak a Mórágyi Gránit Formációban jelennek meg, részben a tömeges,
részben a teléres kőzetekhez kapcsolódva.
A tömeges kőzetekben, amelyek együttesen egy plutont alkottak, a legelső ismert esemény az olvadék jelenlétében
végbemenő koramagmás defor máció. Ennek során uralkodóan ÉK–DNy-i csapású szerkezetek (kőzethatárok, kontaminációs felületek, elnyúlt-lapított monzonitzárványok) jöttek létre.
A plutont javarészt szintén ÉK–DNy-i csapással áttörő leukokrata kőzettelérek hasadékai a későmagmás deformáció során képződtek.
— A metamorf stílushoz a paleozoos alaphegységi kőzetek képlékeny defor mációja kapcsolódik. E deformáció
valamennyi paleozoos képződményt érinti, s azokban ÉK–DNy-i csapású, jellemzően meredek dőlésű palásságot és
milonitos zónákat, illetve helyenként redőket hozott létre a vizsgált területen és annak tágabb környezetében.
— Az előzőekben vázolt deformációs stílusokhoz képest a töréses deformáció átmenő jellegű. Törések (telérhasadékok)
képződtek már a pluton későmagmás deformációja során is. Feltételezzük, hogy a képlékeny deformáció során is képződtek
törések. A törések nagyobbik része azonban (ideértve a kréta alkálivulkanit-telérek hasadékait is) minden bizonnyal fiatalabb a metamorfózisnál. A területet ért számos töréses deformáció igen bonyolult szerkezeti képet alakított ki. E kép „felfejtése”, vagyis az egyes szerkezeti fázisok szétválasztása, jellemzése és kronológiai besorolása rendkívül nehéz feladat,
amelynek megoldását még a tágabb földtani környezet analógiáinak figyelembevétele sem teszi egyértelművé.
Az alábbiakban a magmás, a képlékeny, az átmeneti képlékeny-töréses és a töréses deformációkat jellemezzük.
Elemzésünkben a különböző deformációkat orogén ciklusonként ismertetjük. Ezt követően — önállóan — tárgyaljuk a
Mecsekalja-öv szerkezeti képét.

A VARISZKUSZI OROGENEZISHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK
A szerkezetalakulás variszkuszi szakasza alakította ki a terület valamennyi paleozoos alaphegységi kristályos képződményére oly jellemző, ÉK–DNy-i csapású szerkezeti irányítottságot. E szakaszon belül részletes ismeretek állnak rendelkezésünkre a magmás és képlékeny deformációkról, ugyanakkor a töréses deformációkról inkább csak feltételezésekkel
élhetünk. Speciális esetet képvisel a viszonylag ritkán előforduló, átmeneti jellegű képlékeny-töréses deformáció, amely
megfigyeléseink szerint a képlékeny szerkezeteket (palásság) átmetszi, tehát annál fiatalabb, másrészt viszont a töréses
deformációt jórészt megelőzi, ezért viszonylag korai deformációt képvisel. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy e deformáció
variszkuszi besorolása bizonytalan, lehetséges, hogy az alpi szerkezetalakuláshoz (annak korai szakaszához) tartozik.
MAGMÁS SZERKEZETEK
Magmás deformáció a Mórágyi Gránit plutonját alkotó tömeges kőzetekben és az azokat átszelő leukokrata telérekben ismerhető fel. Az ide sorolható szerkezeti jelenségek két fő csoportra oszthatók: az első csoport a magmás fejlődés
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korai szakaszához, a savanyú (gránitos) és a bázisosabb (monzonitos) olvadék keveredéséhez kapcsolódik, míg a második csoport a magmás fejlődés kései szakaszában képződő, a többé-kevésbé már megszilárdult plutont áttörő leukokrata
telérekhez kötődik. Ez utóbbi deformációt két tényező — a gránitpluton hűlése, illetve a fennálló tektonikus feszültségtér
— együttesen kontrollálja.
A Mórágyi Gránit plutonja
A koramagmás deformációval létrejött szerkezetek irányítottságáról mindenekelőtt a fúrások rétegsorának CoreDump
szoftverrel történt részletes szerkezeti elemzése (MAROS et al. 2003b–o, 2004; GYALOG et al. 2006a, d–g) nyújt információt (17. ábra), amelynek alapján az említett jelenségek ÉK–DNy-i irányítottsága statisztikai értelemben is (összességében háromezret meghaladó elemszámmal) megbízhatóan rögzíthető.

17. ábra. A fúrásokban észlelt koramagmás jelenségek összesített póluseloszlási diagramjai
a) Kőzethatárok, b) Kontaminációs felületek, c) Monzonitos zárványok tengelye. Alsófélgömb-vetület. A jobb alsó sarokban az értékelt (zárójelben a vetőkarcos) síkok száma, a színskála egysége darab

Figure 17. Cumulative pole distribution diagrams of the early magmatic phenomena observed in the boreholes
a) Rock boundaries, b) Contamination surfaces, c) Axis of monzonitic enclaves. Lower hemisphere projection. In the lower right corner the number of the evaluated planes (number of planes with slicenlines in brackets) can be seen, the unit of the colour scale is piece

A diagramokon ábrázolt adateloszlás-felhőkben négyféle jellemző mintázatot lehetett elkülöníteni (MAROS 2006a):
gömbhéjas, meridionális gömbhéjszelet, ekvatoriális gömbhéjszelet és azimutlegyező típusút (18. ábra). Hangsúlyozzuk,
hogy ezek az eloszlásmintázatok jelenség szinten tisztán geometriai megfontolások eredményei.
A pólussűrűségi diagramokon elkülöníthető eloszlási mintázatokból ún. héjszerkezetek meglétére következtettünk.
Héjszerkezet alatt a magma ismétlődő, legalább részben turbulens keveredése (BERGANTZ 2000) során deformálódó, a
különböző összetételű, viszkozitású, kristályossági fokú anyagok közötti kőzettani határfelületeket értjük (MAROS
2006a). Ezek a héjszerkezetek ívelt térbeli felületek, ideális esetben gömbhéjak, gömbhéjdarabok.
A kőzethatárok és kisebb mértékben a kontaminációs jelenségek eloszlása (17. ábra) azt mutatja, hogy ezek a síkok két
negyedgömbfelületen helyezkednek el. Az egyik ilyen negyedgömb dominánsabb, több sík foglal helyet benne. Ez a gömbhéjas eloszlás főképp ÉNy-ra dőlő síkokból és szélső értékben É-ra és Ny-ra dőlő síkokból áll. A dőlésszögeket illetően domináns a 60-70°-os síkok csoportja, de a síkok valójában befedik az egész negyedgömböt, mert jelen vannak egészen meredek és lapos síkok is. A másik negyedgömb síkjai főképp DK-re, D-re és K-re dőlnek. Vonzó következtetés lenne, ha a két negyedgömböt egymással szembe fordítva képzelnénk el, és így egy több kilométer átmérőjű gömbhéjas szerkezet anizotróp darabját látnánk, de rá kell mutatnunk, hogy
a síkcsaládok térképi eloszlása nem támogatja ezt az egyszerű képet. Minden bizonynyal sok, kisebb héjszerkezetről lehet szó.
Az irányított monzonitzárványok feltűnően meredek síkok mentén rendeződnek, többségük ÉNy felé dől. Az eloszlás legyező vagy szűk ekvatoriális gömbhéjszelet típusú (17. ábra).
A héjszerkezetek inhomogén térbeli eloszlásából koramagmás szerkezeti
erőtér hatására következtetünk, hiszen kitüntetett feszültségirányoktól mentes térben a sztereogram minden térnegyedében várható lenne adatok megjelenése. A
18. ábra. Jellemző mintázatok a
korai fázisban (olvadékfázis jelenlétében) végbement deformációra az alábbi
pólussűrűségi diagramon (MAROS
bélyegek utalnak:
2006a)
— az intruzív testet alkotó főbb kőzettípusok (porfíros monzogránit, monFigure 18. Representative patterns in
zonit, illetve ezek egymásra hatásával létrejövő hibrid kőzetek) határainak (XIX.
a pole density diagram (MAROS
tábla, 4. kép) meglehetősen egyöntetű, ÉK–DNy-ias csapása;
2006a)
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— a magmakeveredéshez kapcsolódó kontaminációs felületek-sávok (földpátdús beszűrődések monzonitos kőzetekben) uralkodóan ugyancsak ÉK–DNy-i csapása (XIX. tábla, 5. kép);
— az elnyúlt-lapított monzonitzárványok fentiekkel egyező irányítottsága és deformációjának mértéke (XX. tábla, 1. kép).
A koramagmás deformációnak a pluton egészére kiterjedő hatását szintén mutatja a fedetlen földtani térképen (2.
melléklet) a gránitos és monzonitos kőzetek kontaktusainak uralkodóan ÉK–DNy-i csapása és a kisebb-nagyobb monzonittestek ÉK–DNy-i irányban elnyúlt alakja. Ez az irányítottság — bár eltérő földtani-szerkezeti értelmezéssel — jól
kivehető JANTSKY (1979) térképein is. Mindez azt jelenti, hogy a monzonitok kisebb-nagyobb, többnyire ÉNy-i dőlésű,
lencseszerű, zárt testeket alkotnak a gránitos kőzetekben. E testek érintkezési zónájában gyakran jelennek meg átmeneti
jellegű (hibrid) kőzettípusok.
A gyér feltártság, illetve a kibúvások többnyire gyenge minősége összességében csak viszonylag kis számú adat rögzítését tette lehetővé a felsorolt jelenségek terepi észlelése során, amelyek uralkodóan szintén ÉK–DNy-i irányítottságot
tükröznek (KOROKNAI 2006b). A koramagmás szerkezetalakulással keletkező irányítottságra vonatkozó közvetlen észlelések mennyisége — főként a dokumentációs adottságokból fakadóan — a vágatokban is viszonylag csekély (<100 db).
A mérési adatok összhangban vannak a fentebb leírtakkal, tehát itt is meghatározó jelentőségű az ÉK–DNy-i irányítottság, melyhez döntően meredek ÉNy-i dőlés társul.
A koramagmás szerkezetalakulás kapcsán hangsúlyoznunk kell, hogy a fentebb ismertetett jelenségekre szuperponálódó — ugyancsak ÉK–DNy-i csapású szerkezeteket létrehozó — képlékeny deformáció hatása miatt a koramagmás
deformáció kimutatása sokszor nehézségekbe ütközik. Erre a legjobb példát az elnyúlt-lapított monzonitzárványok jelentik, amelyek a gránittestet ért metamorfózis során gyakran a palásságba forgatódtak, illetve ennek során további nyúlást
és lapulást szenvedtek (MAROS et al. 2003a, 2004).
A fentebb tárgyalt geometriai eloszlásmintázatok magyarázatául földtani-tektonikai munkahipotézisként egymásba
ágyazott héjszerkezeteket tételezünk fel (MAROS 2006a). Ilyen héjszerkezeteket számos gránitplutonból írtak már le (pl.
PITCHER 1997, MOYEN et al. 2003). A magmás fázisban keveredő különböző összetételű, hőmérsékletű, viszkozitású, fluidumtartalmú magmaváltozatok határfelületei nem tartják meg az eredetileg függőlegeshez közeli helyzetüket, hanem a
Reynolds-szám (az áramló anyagban fellépő tehetetlenségi erők és belső súrlódási erők hányadosa, dimenzió nélküli
szám) 102–104 értéke között növekvő mértékben turbulensen deformálódnak (BERGANTZ 2000), ezáltal héjszerkezeteket
hozva létre (ASRAT et al. 2003). A magmás eloszlásokban tapasztalható, eredendően inhomogén dőléseloszlást a mai
helyzet szerinti ÉNy–DK-i irányú kompresszióval jellemezhető tektonikus erőtér hatásával magyarázzuk (pl. PATERSON
et al. 1989 nyomán). Ez a — feltehetően transzpressziós jellegű — erőtér hozhatta létre a pluton beágyazódásának szerkezeti keretét is, vagyis annak a nagyjából ÉK–DNy-i irányítottságú, szerkezetileg gyengült térrésznek a létrejöttét, amely
lehetővé tette a pluton felemelkedését és benyomulását a kéregbe.
A koramagmás fejlődési szakaszban kialakult primer, ÉK–DNy-i csapású szerkezeti irányítottság számottevő szerkezeti preformációt jelentett a szerkezetalakulás összes további fázisa során.
A Mórágyi Gránit leukokrata kőzettelérei
A leukokrata kőzettelérek hasadékai a gránitpluton képződésének szempontjából későmagmás deformáció eredményei, amely deformáció az intrúzió hűlése és a fennálló tektonikus feszültségtér együttes — ugyanakkor egymástól nem
(vagy csak nehezen) elválasztható — hatását tükrözi.
E telérek — a koramagmás deformációs jelenségekhez hasonlóan — javarészt szintén ÉK–DNy-i csapásúak (19.
ábra). Ugyanakkor a fúrásokban dokumentált leukokrata telérek eloszlási képe több maximumot mutat, mint a koramag-

19. ábra. A fúrásokban, a feltárásokban és a vágatokban észlelt leukokrata telérek póluseloszlási diagramjai
Magyarázat a 17. ábra alatt

Figure 19. Pole distribution diagrams of the leucocratic dykes observed in the boreholes, outcrops, and tunnels
Explanations below Figure 17
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más jelenségeké. Az eloszlás aszimmetrikus gömbhéjas típusú, gyakorlatilag hiányoznak belőle a DNy-ra dőlő telérek,
de a másik három térnegyedben egyaránt előfordulnak adatok. A dőlésszög maximuma 30–40° közé esik, csak az ÉNyra dőlő telérek meredekebbek és képviselik a szokásos 60-70°-os tartományt. Az eloszlásban itt a DK-re dőlő síkok jelentik a maximumot. A telérek síkjainak pólusaira egy 230-240/65°-os sík illeszthető a szterografikus vetületben (MAROS
2006a). Az adatok a sztereogramon tehát egy főkörre illeszkednek, vagyis a leukokrata telérek egy látszólagos, ívelt felület mentén helyezkednek el. Ennek a virtuális — az összes fúrási adat összevonásával nyert statisztikus mintázaton alapuló — ívelt felületnek („redőnek”) a tengelye a sztereogramon kiszerkesztve 55/25°-nak adódik. Ebből az eloszlásmintázatból, akárcsak a koramagmás szakaszban, szintén ÉNy–DK-i irányú kompresszióra következtethetünk. Hangsúlyozzuk, hogy esetünkben nem egy térképen vagy szelvényben konkrétan ábrázolható felületről van szó, ugyanakkor az
adatok sztereografikus főkörre való illeszkedése mégis összefüggést sugall a leukokrata telérek képződése során fennálló erőtér és az összesített statisztikus eloszlásmintázat között.
A feltárások eloszlásképe a fő maximumirányok tekintetében meglehetősen hasonló a fúrásokéhoz, azonban jelentős
különbség mutatkozik e maximumok dőlésszögében. Ennek valószínű oka az, hogy a feltárásokban főként a meredek
dőlésű telérek észlelhetők könnyebben. A fúrásokban és a vágatokban mért adatok alapján azonban joggal tételezhetjük
fel, hogy a telephely környezetében — a lényegesen nagyobb területet reprezentáló térképezési adatokhoz képest —
jellemzőbbek a közepes-lapos dőlésszöggel DK felé dőlő telérek (a vágatokban dokumentált leukokrata telérek irányítottsága ugyanazt az elsődleges, lapos DK-i dőlésű maximumirányt mutatja, mint a fúrásokban). A leukokrata telérek
jóval nagyobb gyakorisággal jelennek meg monzonitos és átmeneti jellegű (hibrid) kőzetekben, mint a számottevő kontaminációtól mentes, viszonylag nagyobb és monotonabb kőzettani egységeket alkotó monzogránitos kőzetekben. Az
egyes telérek csak elvétve követhetők nagyobb (legalább 0,5 km-es) távolságra.
A leukokrata telérek eloszlását feltehetően a gránittest hűléséhez kapcsolódó — részben a koramagmás fejlődés során
létrejött anizotrópiafelületeket követő — elsődleges repedésrendszerek határozzák meg, részben áttörve, részben örökölve a héjszerkezetek felületeit. Ezen értelmezés szerint az uralkodó, kb. ÉK–DNy-i csapású telérek az ugyancsak jelentős számban dokumentált, kb. ÉNy–DK-i irányítottságú telérekkel együtt alkotnak közös rendszert, amely a pluton későmagmás fejlődési szakaszában (hűlés) kialakult feltöredezésének és a fennálló tektonikus erőtérnek a közös eredménye.
Mindebből következően a magmás és metamorf fejlődés során végig egységes, ÉNy–DK-i irányú kompresszióval jellemezhető feszültségtérrel számolhatunk, szükségtelenné téve egy önálló, ÉNy–DK-i húzásos feszültségtér közbeiktatását
a későmagmás szakaszban (vö. MAROS et al. 2003a, 2004, KOROKNAI 2007).
KÉPLÉKENY SZERKEZETEK
Az alábbiakban a variszkuszi képlékeny szerkezetalakulás általános jellemzőit foglaljuk össze, kitérve az egyes kristályos képződmények közt mutatkozó különbségekre is.
A vizsgált területen a képlékeny deformáció mindenekelőtt két, általánosan elterjedt, síkszerű szerkezeti elem —
a palásság és a milonitok — megjelenésében nyilvánul meg a paleozoos kőzetekben. Ezek mellett az Ófalui Formációcsoport kibúvásaiban ritkábban redők is megfigyelhetőek. Markerfelületek hiányában a Mórágyi Gránitban nehéz
redőket megfigyelni, de néhány jelenség közvetve utal jelenlétükre a gránitplutonban is. Ugyancsak a képlékeny
szerkezetalakuláshoz köthető a metszési és a megnyúlási vonalasság is, amely elemek azonban a feltárásokban
közvetlenül csak meglehetősen ritkán észlelhetők. A metszési vonalasság a redőkkel (redőtengelyekkel), a megnyúlási
vonalasság kialakulása pedig döntően a palássági felületek mentén végbement képlékeny nyírással áll genetikai
kapcsolatban.
Palásság
A palásság a területet ért képlékeny deformáció legszembeötlőbb terepi szerkezeti bélyege, szilárd fázisú deformáció
során kialakult, irányított, foliált kőzetszerkezetet jelent. Valamennyi kristályos alaphegységi képződményben (Ófalui
Formációcsoport, Bátaapáti Metahomokkő és Mórágyi Gránit) ÉK–DNy-i csapású, tehát a kutatási területen összességében kb. párhuzamos a Mecsekalja-öv irányával. A palásság legtöbbször meredeken ÉNy felé dől (jellemző tartománya:
290–340/60–90°, átlagosan: kb. 315/75°; 20. és 21. ábra), ritkábban DK-i dőlés is előfordul (KOROKNAI 2006e). A
megadott tartománytól számottevően eltérő palássági dőlésirányok megjelenése kisebb (maximálisan pár száz méteres)
blokkokhoz kapcsolódik, de ezek az összképet lényegileg nem befolyásolják. Bár a palásság a kutatási területen többnyire meglehetősen meredek (>60°) dőlésű, előfordul közepes (30–50°) vagy ritkábban kifejezetten lapos (<30°) dőlésű
palásság is. A palásság irányítottsága az egész vizsgálati területen kb. ÉNy–DK-i kompressziót jelez.
A gránittestben mélyült fúrásokból kapott pólussűrűségi diagramok (21. ábra) mintázatelemzése kimutatta, hogy az
eloszlások jóval polarizáltabbak (szűkebb projekciós területet fednek le koncentráltabb maximumhelyekkel) a magmás
jelenségekben mutatkozó eloszlásoknál (MAROS 2006a). Az eloszlás ÉNy-i és DK-i dominanciájú azimutlegyező típusú.
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20. ábra. A palásság összesített póluseloszlási diagramja az Ófalui Formációcsoportban
Magyarázat a 17. ábra alatt

Figure 20. Cumulative pole distribution diagram of the foliation in the Ófalu Group
Explanations below Figure 17

Az ÉNy–DK-i kompresszió mellett végbemenő képlékeny deformáció függőleges irányban tehát még inkább ellapította a héjszerkezeteket, ezzel tovább
polarizálta az eloszlásokat, és kialakította a plutonban tapasztalható eloszlási
mintázatokat.
A palásság fejlettsége a vizsgált kristályos képződményekben eltérő,
illetve a hely függvényében az egyes formációkon belül is észlelhetők különbségek. Ezek részint az eltérő kőzetminőségre vezethetők vissza, részint a palásság menti képlékeny nyírás intenzitásával állnak összefüggésben.
Általánosságban jó-kiváló palásság észlelhető a Mecsekalja-övben feltárt Ófalui Formációcsoport változatos kőzetanyagú és többnyire intenzíven milonitosodott képződményeiben. Ez alól kivételt csak az Aranyos-völgyben kibukkanó,
fő tömegében meglehetősen masszív szerpentinit, illetve egyes kristályosmészkő-testek és a hozzájuk kapcsolódó, átmeneti jellegű mészszilikátos kőzetek jelentenek.
A Bátaapáti Metahomokkő Formációt többnyire jól, ritkábban közepesen fejlett palásság jellemzi. A palásság mellett
elvétve a kőzet eredeti rétegződése is felismerhető. E képződményben a palásság és rétegződés dőlése kivétel nélkül igen
meredek (>70°). Ez a dőlés összhangban van azzal, hogy maguk a kőzetek is meredek, lemezszerű testekben települnek.
A Mórágyi Gránit Formációban a vizsgált kristályos képződmények közül összességében a leggyengébb a palásság
„átlagos” fejlettsége, ugyanakkor nincs olyan részterület e képződménycsoportban sem, ahol a palásság jelenléte ne lenne
kimutatható (KOROKNAI 2006e). A palásság fejlettsége jelentős különbségeket mutat részben a hely, részben a kőzetminőség függvényében. Nem ritka, hogy egymás közvetlen közelében lévő feltárásokban vagy adott feltáráson belül is
erősen eltérő fejlettségű palásság (avagy több, palás szerkezetet egyáltalán nem mutató kőzetblokk) figyelhető meg, néha
akár ugyanabban a kőzettípusban is (pl. a Kismórágy környéki felhagyott kőfejtőkben — 209., 275. és 283. sz. feltárás).
Hangsúlyoznunk kell továbbá, hogy a Mórágyi Formáció kőzeteiben észlelt palásság — ellentétben az Ófalui Formációcsoporttal — döntő részben csak „egyszerű” préseltséget jelent (szerkezeti terminussal: ún. „tiszta nyírás” [vagy koaxiális deformáció, l. CSONTOS 1998]
hatására jött létre), amelyhez nem
társul számottevő palásság menti,
képlékeny elnyíródás (ún. „egyszerű nyírás”).
A vizsgált területen a palásság
intenzitásának „regionális” térbeli
eloszlásában nem észleltünk egyértelmű és határozott szabályszerűséget vagy trendet (pl. zonalitást) a gránittestben. Ugyanakkor a
térképezési területen kívül, a Mórágyi-rög több pontján végzett, áttekintő jellegű terepbejárásaink
egyértelműen igazolták, hogy a
gránittest a rög egész területén palás szerkezetű. E megfigyelés egyértelművé teszi, hogy a gránittestet regionális metamorfózis (vö.
KOROKNAI 2003, KIRÁLY, KOROKNAI 2004), és nem „diszlokációs
metamorfózis” (lokális kiterjedésű, tektonikus felületekhez kötődő dinamometamorf hatás, l.
BUDA 1996, 1998, 1999; DITRÓI21. ábra. A palásság összesített póluseloszlási diagramjai a Mórágyi Gránitban
PUSKÁS 1996, 1998, 1999) érte.
Magyarázat a 17. ábra alatt
A Mórágyi Gránitban palásFigure 21. Cumulative pole distribution diagram of the foliation in the Mórágy Granite
sági generációk és pászták ismerExplanations below Figure 17
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hetők fel. Az üveghutai kutatási területen mélyült fúrások szerkezeti értékelése során gyakran két, kb. egyező dőlésirányú
palásságot (MAROS et al. 1999, MAROS, PALOTÁS 2000) is el tudtunk különíteni, amelyeket a dőlésszögben mutatkozó
különbség alapján „meredek” (>70-75°) és „lapos” (jellemzően 45–70°) névvel illettünk (MAROS et al. 2003a, 2004). A
„lapos” palásság (S2) felülbélyegzi-elnyírja a „meredeket” (S1), tehát annál fiatalabb elem (KOROKNAI 2003; MAROS et
al. 2003a, 2004).
A Mórágyi Gránit feltárásaiban (és a vágatokban is) többnyire csak egy palásságot lehetett észlelni (KOROKNAI
2006e), de ennek települési adatai magukban foglalják mindkét palásságot. Lehet, hogy ez annak következménye, hogy
a természetes kibúvások minősége távolról sem adott lehetőséget olyan részletes megfigyelésekre, mint amilyet a szkennelt fúrómagok CoreDump-szoftveres értékelése tesz lehetővé. A dőlésszögek alapján általában a „meredek” palásság
észlelhető, bár egyes részterületeken (pl. Mórágytól D-re, a Mély-völgyben) szembeötlő a „lapos” palásságot jelző 45–
65°-os dőlésszögek viszonylag nagy gyakorisága. A Rozsdásserpenyő közelében található felhagyott kis kőfejtőben
(108–112. sz. feltárás) a két palásság jól mérhetően is megfigyelhető (XX. tábla, 2. kép): a meredek ÉNy-i dőlésű palásságot egy viszonylag keskeny zónában és annak szűkebb szomszédságában felülbélyegzi egy ugyancsak ÉNy-i dőlésirányú,
de lényegesen laposabb dőlésszögű palásság, amelynek mentén a nyírásjelző szerkezetek alapján DK-i irányú feltolódás
történt.
A palásság fúrásokban észlelt dőlésirány-változásai alapján korábban három főbb palássági pásztát különítettünk el
a telephelyen és annak szűkebb környezetében (MAROS et al. 2003a, 2004). A vágatokban mért palássági adatok a telephelyi fúrások értékelése alapján korábban kialakított szerkezeti képünket (MAROS et al. 2003a, 2004) teljes mértékben
alátámasztották, vagyis a palásság a vágatok által harántolt térrészben uralkodóan (Ny)ÉNy-i dőlésű. Térképezési eredményeink (KOROKNAI 2006e) alapján e — kb. KÉK–NyDNy-i csapású — pászták nem alkotnak az egész felvételi területen át követhető, regionális szerkezeteket, hanem a telephely szűkebb környezetére jellemző, lokális szerkezeti adottságnak tekinthetők. Mindazonáltal hangsúlyozzuk, hogy a térképezés során nyert vízszintes adatsűrűség — a gyér feltártságból fakadóan — nagyságrendekkel marad el a fúrások elemzésével kapott függőleges adatsűrűséghez képest. Valószínűnek látszik, hogy hasonló részletességű megkutatottság esetén más részterületeken is kijelölhetők lennének ilyen
típusú, lokális jelentőségű pászták.
Milonitok
A milonitok képviselik a palásság mellett a képlékeny szerkezetalakuláshoz kapcsolódó másik fő, síkszerű
szerkezeti elemet. A milonitok lényegében a kéreg mélyebb zónáiban — tehát viszonylag nagy hőmérsékleten és
nyomáson — képződött tektonitok, amelyek keletkezésében az ún. „egyszerű nyírás” (vagy nem-koaxiális deformáció, CSONTOS 1998) játszik meghatározó szerepet. Ennek során általában mm-es (vagy még kisebb) léptékben kiválóan
fejlett palásságot, a palássági síkban pedig gyakran megnyúlási vonalasságot mutató kőzetek jönnek létre. Fontos
ismérv továbbá, hogy az egyszerű nyírás során a kőzetben határozott aszimmetriát (egészen pontosan: monoklinális
szimmetriát) mutató szerkezetek (ún. „kinematikai indikátorok”) alakulnak ki, amelyek alapján — a megnyúlási vonalassággal párhuzamos és a palásságra merőleges metszetben — a milonitos zónában végbement nyírás jellege
meghatározható.
A vizsgált területen feltárt kristályos képződmények közül az Ófalui Formációcsoport feltárásaiban és vékonycsiszolataiban nemcsak a jól-kiválóan fejlett palásság szembeötlő, hanem valamennyi kőzettípusban gyakoriak a képlékeny nyírásra utaló szerkezetek, amelyek a feltárásokban sok esetben közvetlenül is észlelhetők. E megfigyelés — összhangban
számos korábbi munka (pl. SZEDERKÉNYI 1977, ÁRKAI, NAGY 1994, LELKES-FELVÁRI et al. 2000, TÜSKE 2001, M. TÓTH et
al. 2005) megállapításaival — az egész formáció milonitos jellegét igazolja. Ebből következően az Ófalui
Formációcsoport képződményeiben észlelt palásság egységesen milonitos palásságnak (S1) minősíthető (KOROKNAI
2006e). A palásság helyzete az Ófalui Formációcsoport képződményeiben, mint azt a palásság ismertetésénél kifejtettük,
alapvetően megegyezik a Mórágyi-rög többi kristályos kőzetében észlelt palásságéval, a fő különbséget a palásság szembeötlően jó fejlettsége és a képlékeny nyírást jelző szerkezetek általános elterjedtsége jelentik. További különbség a palásság kibúvásokban is jól megfigyelhető gyűrődése.
A Bátaapáti Metahomokkő Formáció — meglehetősen kisszámú — előfordulásában sehol sem észleltük milonitos
zónák megjelenését.
Milonitos zónák viszonylag ritkán fordulnak elő a Mórágyi Gránitban, amire a fúrások részletes feldolgozása nyomán
már korábban rámutattunk (MAROS et al. 2003a, 2004). E megállapítást alátámasztja, hogy a vágatokban is csak igen
kisszámú (6 db) milonitot sikerült dokumentálni, bár ebben szerepet játszhatnak a részletes megfigyeléseket csak korlátozott mértékben lehetővé tevő vágatdokumentálási körülmények is.
A milonitos zónák többnyire meglehetősen vékonyak (maximálisan néhány deciméteresek), és mindenekelőtt a környezetükhöz viszonyított feltűnően intenzív deformáció alapján ismerhetők fel, ami többnyire kiválóan fejlett palásságban és az egyes ásványok feltűnően erős lapítottságában, illetve megnyúltságában jut kifejezésre. Jól azonosítható nyírásjelző szerkezetek (XX. tábla, 3. kép) a feltárásokban csak elvétve figyelhetők meg.
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22. ábra. A fúrásokban észlelt milonitok póluseloszlási diagramja
Magyarázat a 17. ábra alatt

Figure 22. Pole distribution diagram of mylonites observed in the boreholes
Explanations below Figure 17

Milonitok a Mórágyi Gránit valamennyi fő kőzettípusában (monzogránitos, hibrid kőzetek, monzonit, leukokrata telérek) előfordulnak, tehát a milonitosodás mindenképpen a magmás test kristályosodása után ment végbe. A
milonitos zónák települése a fúrásokban többnyire megegyezik (KOROKNAI
2003, MAROS et al. 2003a, 2004) a „lapos” palásságéval (22. ábra), ugyanakkor a térképezés és a vágatdokumentáció során nagyobb gyakorisággal
észleltünk meredek dőlésű milonitos zónákat a Mórágyi Gránitban (KOROKNAI 2006e). Mindazonáltal az utóbbi
esetekben tapasztalható kis adatszám (12, illetve 6 db) miatt joggal tételezhetjük fel, hogy a fúrásokban észlelt eloszlás jobban közelíti a valóságos képet.
Redők
A vizsgált területen redők közvetlenül csak az Ófalui Formációcsoportban észlelhetők (KOROKNAI, MAROS 2006). A
redők azonban e képződménycsoportban sem képviselnek gyakran felbukkanó szerkezeti formát, ami részben a gyenge
feltártság következménye. Ezekből a képződményekből számos korábbi munka is említett vagy ábrázolt intenzív
gyűrődést (pl. JANTSKY 1953, 1979; SZEDERKÉNYI 1987a–d; ÁRKAI, NAGY 1994; LELKES-FELVÁRI et al. 2000; TÜSKE 2001).
A feltárásokban előforduló redők geometriája meglehetősen változatos: az izoklinális–szoros formáktól az enyhe
hajlatokig szinte mindenféle redő előfordul. Néhány kőzetpéldányon az is jól megfigyelhető, hogy a területet több gyűrődés is érintette, nem véletlenül említ tehát JANTSKY (1979) „kaotikus gyűrődést”.
A legtöbb redő jól láthatóan a (milonitos) palásságot gyűri, ezért meglehetősen kézenfekvőnek látszik azon következtetés (LELKES-FELVÁRI et al. 2000, TÜSKE 2001), hogy a gyűrődés a képlékeny nyírás után történt. A palásságot gyűrő
redők geometriai sajátosságait, valamint a redőtengelyek dőlésszögét is figyelembe véve több csoport (szoros-izoklinális
redők lapos dőlésű redőtengellyel; nyílt és zárt redők változó dőlésű redőtengellyel; S- és Z-redők meredek dőlésű redőtengellyel; palásságba simuló, korai izoklinális redők) is elkülöníthető.
Az egyik igen jellegzetes csoportot az általában viszonylag lapos dőlésű (<30-35°) redőtengellyel jellemezhető, szorosizoklinális redők alkotják, amelyek szárnyai többnyire egyforma (uralkodóan ÉNy-i) dőlésűek, és csak dőlésszögükben
mutatkozik több-kevesebb különbség. Ugyanebbe a csoportba soroljuk az elvétve észlelhető, többé-kevésbé álló vagy csak
enyhén ferde redőket, amelyek szárnyai eltérő (ÉNy-i, illetve DK-i) dőlésűek. A szárnyak többnyire azonos dőlésirányából e
redők átbuktatott helyzete következik, ahol a meredekebb dőlésű szárny képviseli az átbuktatott (rövid), míg a laposabb
dőlésű a normál (hosszú) szárnyat. Az álló vagy enyhén ferde redők esetében nincs átbuktatás. A fenti geometriai sajátságok
összességében DK-i vergenciájú, szoros-izoklinális redőződést jeleznek a palásság kialakulása után a Mecsekalja-övben.
A szoros-izoklinális redőkhöz hasonlóan többnyire viszonylag lapos dőlésű redőtengellyel jellemezhetőek a nyílt,
illetve zárt redők is, bár e csoportban nem ritkák a 30–60°-kal dőlő redőtengelyek sem. Valamennyi típus közül e redők
észlelhetők legkönnyebben a feltárásokban.
A palásságot gyűrő redők másik nagy csoportjának redőtengelyei meglehetősen meredek dőlésűek (>50-60°), s a
palásságot felülnézetben helyenként enyhe hajlatokba, máshol markáns S-, illetve Z-redőkbe gyűrik.
A palásságot gyűrő redőkön kívül — bár csak meglehetősen ritkán — előfordulnak olyan, rendkívül szoros, illetve
izoklinális redők is, amelyek esetében a palássági síkok által közrezárt redőcsukló nagy valószínűséggel egy korábbi
foliáció (S0 vagy az azzal párhuzamos elsődleges foliáció) gyűrt reliktumát képviseli. Az ilyen redőkben a szárnyak a
redőcsuklótól mért igen kis távolságon belül teljesen belesimulnak a kőzet egyébként uralkodó palásságába (XX. tábla,
4. kép), ezért a redőszárnyak az utóbbitól a kompasz adta mérési pontosságon belül gyakorlatilag nem is különíthetők el.
A korábban tárgyalt szoros–izoklinális redők egy része esetleg szintén e csoportba tartozhat, hiszen az Ófalui Formációcsoportot ért rendkívül intenzív képlékeny deformáció következtében terepen a különböző foliációk nem feltétlenül
különíthetők el megbízhatóan egymástól.
A redőtengelyek irányítottsága ugyan nagy változékonyságot mutat, azonban átlagosan kb. ÉK–DNy-i. A jelentős
szórás egyrészt épp a többfázisú gyűrődés következménye, másrészt utólagos töréses szerkezeti hatásokat is tükrözhet. A
redőtengelyek dőlése többé-kevésbé folytonos spektrumot mutat a viszonylag lapos (<30°) és az igen meredek (>60°)
dőlésértékek között, az előbbiek túlsúlyával. A látszólag változatos tengelyirányok ellenére az Ófalui Formációcsoport
formációinak általánosnak tekinthető ÉNy-i dőlése a meghatározó redők kb. ÉK–DNy-i (tehát a Mecsekalja-övvel közelítően párhuzamos) irányítottságát jelzi. Az ÉÉK–DDNy-i és K(ÉK)–Ny(DNy)-i irányú, lapos dőlésű redőtengelyek esetében a palásság dőlése is eltér az „átlagos” ÉNy-i iránytól, vagyis e devianciát egy-egy kisebb szerkezeti blokkban a pa137

lásság irányát megváltoztató (javarészt utólagos) szerkezeti hatások okozzák. A kissé eltérő redőtengelyirányok e redőknél tehát nem különböző redőgenerációkat jeleznek.
Az ismertetett redőtípusok egymáshoz viszonyított kronológiáját tekintve (l. még Metamorfózis és szerkezetalakulás
fejezet) megállapítható, hogy a legidősebb redőcsoportot (F1) a palásságba simuló, izoklinális redők képviselik, míg a
többi csoport esetében nem állapíthatók meg egyértelmű korviszonyok. A meredek tengelyű S-, illetve Z-redők részben
létrejöhettek az Ófalui Formációcsoportot érintő intenzív milonitosodás során is (F2). A palásságot gyűrő redők közül
feltételesen a lapos tengelyű szoros-izoklinális redők tekinthetők idősebbnek, mivel helyenként észlelhető ezek szárnyainak utólagos hajladozása, míg a zárt és nyílt redők a deformációtörténet következő stádiumát képviselhetik. Mivel e
redők tengelyirányai közt nem mutatkozik számottevő különbség, ezért lehetséges, hogy egyazon deformáció különböző
fázisait (F3a, F3b) képviselik. A meredek tengelyű S-, illetve Z-redők másik része a palásságot hajlító utólagos formaelem
(F3, esetleg F4).
Végül itt említjük meg, hogy a vizsgált területen elvétve redőkévék (mullion, CSONTOS 1998) is megfigyelhetők, amelyek szerkezetileg ugyancsak a redőkhez kapcsolódnak, s a gyűrődő kőzetlemezek közti kompetenciakülönbségek következtében jönnek létre. A redőkévék mindig a kompresszió irányára merőlegesen alakulnak ki, így irányítottságuk a redőtengelyekkel teljesen megegyező.
A Bátaapáti Metahomokkő Formáció egyes feltárásain belül (pl. a bátaapáti Magraktár mögötti dűlőút, 570. sz.
feltárás) a megfigyelt dőlésirány változik (hol ÉNy-i, hol DK-i), s ez — a lemezszerű homokkőtestek igen meredek, (döntően) ÉNy-i dőlése mellett — gyűrt belső szerkezetre utal. Ezt jelzik a korábbi mikrotektonikai megfigyelések is
(KOROKNAI 2003).
A Mórágyi Gránitban redőket eddigi vizsgálataink során közvetlenül nem észleltünk. Ugyanakkor a fúrások némelyikében felismerhető a dőlésszög hullámzása a lapos palásság eloszlásában a tadpole-diagramokon (MAROS 2006a). Ez
alatt az eloszlásban mutatkozó periodikus dőlésszögváltozást értjük, ami (viszonylag) állandó dőlésirány mellett lép fel.
A dőlésszögváltozás amplitúdója 10–15°, az átlagos periódus kb. 10 méter. E jelenségre kétféle magyarázat is adható.
Az első magyarázat szerint e dőlésszöghullámzás a palásság gyenge utólagos hajlításos deformációjának (gyűrődésének) az eredménye. A második magyarázat szemléltetésére ábrázoltuk a dőlésszöghullámzás idealizált tadpole-diagramját, a mintázat hipotetikus földtani modelljét és a fúrás harántolási helyét (23. ábra). A rendszeres dőlésváltozásokat
korábban migrációnak neveztük (MAROS, PALOTÁS 2000). Ezt az alábbiakban alkalmazzuk és pontosítjuk. A hullámzás
szimmetriaviszonyai (szimmetrikus vagy aszimmetrikus hullámzás) abból fakadnak, hogy a fúrás térben hol vesz mintát
a hullámzást kialakító dőlésszög eloszlásból (23.
ábra).
A dőlésszögváltások burkolófelülete geometriailag meglehetősen szűk redőket formál, amelyekben a palásság e redők tengelysíkpalásságaként fogható fel. Ugyanakkor hangsúlyozzuk,
hogy konkrét markerrétegek hiányában csak hipotetikus redőkről beszélhetünk. Minimális végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy a palásság hullámzása feltehetően gyűrődéses alakváltozás következménye, akármelyik modellt is
fogadjuk el. Ez a gyűrődés azonban az első
modellben gyenge, a másodikban viszont nagyon
intenzív.
A fúrásokban elkülönített nagyobb palássági
blokkok (azonos dőlésirányú, néhány tíztől százméteres nagyságrendig terjedő szakaszok), illetve a csatlakozó kőzethatárok dőlésviszonyainak
változásából az Üveghuta Üh–23, –36, –44 és
–45 fúrásban viszonylag tág, szimmetrikus,
23. ábra. Dőlésszöghullámzás a) tadpole-diaközel vízszintes, feltehetően ÉK–DNy-i tengegramon, b) földtani modellben. A vastag
lyű, 100 méteres nagyságrendű redők adódtak a
vonal a dőlésszögváltások burkolófelületét mutatja (MAROS 2006a)
Mórágyi Gránit Formáció földtani szelvényeinek
Negatív migráció = dőlésszög csökkenés, poziszerkesztése során. Ezekben a redőkben a redőtív migráció = dőlésszög növekedés
szárnyak dőlésiránya is változik (ÉNy és DK),
Figure 23. Waving in dip angles a) in a tadpole-diagram, b) in a geologinemcsak a dőlésszög. A szerkesztett redők geocal model. The thick line marks the covering surface of the dip angles
metriai tulajdonságai a fentebb tárgyalt modellek
(MAROS 2006)
közül
inkább az elsőt (gyenge utólagos gyűrődés)
Negative migration = dip angle decreases, positive migration = dip angle
látszanak támogatni.
increases
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Metszési vonalasság
A metszési vonalasság különböző síkszerű szerkezeti elemek (rétegződés és palásság, két különböző palásság) metsződése során jön létre, s általában valamelyik foliációs rendszer síkjában észlelhető. Kialakulása jellemzően gyűrődéshez kapcsolódik, és a létrejövő metszési vonalasság — közelítően hengeres redőgeometria esetén — a redőtengellyel
párhuzamos helyzetű. Így e szerkezeti elem egyrészt közvetve jelzi a gyűrt belső szerkezetet, másrészt közvetlenül is mutatja a gyűrt szerkezet hozzávetőleges irányítottságát, még akkor is, ha maguk a redők a feltárásban közvetlenül nem
figyelhetők meg.
Metszési vonalasságot a térképezett területen az Ófalui Formációcsoport üledékes eredetű kőzeteiben (mindenekelőtt
a Kövespataki Kvarcfillit, ritkábban a Juhhodályvölgyi Mészkő Formációban) észleltünk. A metszési vonalasság irányítottsága ÉK–DNy-i, javarészt DNy-i dőlésekkel. Az eloszlás képe tehát nagyon hasonló a redőtengelyekéhez, ami a
genetikai kapcsolatot világosan jelzi.
Megnyúlási vonalasság
A megnyúlási vonalasság a kőzetek palássági síkjában megfigyelhető vonalas elem, amelyet egyes anizotróp ásványok (pl. amfibol, földpát) hossztengely szerinti egyirányú rendeződése, illetve ásványaggregátumok egy irányban történő megnyúlása definiál. Amennyiben e vonalasság „egyszerű nyírással” (tehát milonitosodás során) keletkezett, úgy a
megnyúlási vonalasság a képlékeny nyírás mozgási pályáját jelöli ki, némi leegyszerűsítéssel tehát a vetőkarc mélységi
analógjának tekinthető. Ugyanakkor a megnyúlási vonalasság önmagában még nem ad információt a végbement nyírás
jellegéről, ami a megnyúlási vonalassággal párhuzamos és a palásságra merőleges metszetben észlelhető nyírásjelző
szerkezetek vizsgálatával állapítható meg (l. pl. PASSCHIER, TROUW 1996).
A megnyúlási vonalasság megjelenése a kutatási területen mindenekelőtt az Ófalui Formációcsoport kőzeteire
jellemző, illetve észlelhető a Mórágyi Gránit Formáció milonitosodott kőzetváltozataiban is. A kibúvásokban közvetlenül csak meglehetősen ritkán figyelhető meg (LELKES-FELVÁRI et al. 2000, TÜSKE 2001), ami részben a kristályos képződmények erős mállottságával függ össze. A milonitosodott kőzetek palássági síkkal párhuzamosan elvágott felületén
azonban számos esetben jól észlelhető a megnyúlási vonalasság.
A megnyúlási vonalasság irányítottsága (24. ábra) igen érdekes eloszlási képet mutat, ez az eloszlás határozottan
eltér a metszési vonalasság, illetve a redőtengelyek eloszlásától. Az eloszlási kép realitását bizonyítja, hogy az
egymástól független szerkezeti vizsgálatok (TÜSKE 2001, illetve KOROKNAI 2006c)
teljesen egyező eredményre vezettek. Az adatok döntő része sztereogramon egy
jól definiált, 125/6° pólusú főkör mentén helyezkedik el. Másként fogalmazva: a
megnyúlási vonalasság adataira egy 305/84° helyzetű sík illeszthető, amely
lényegében megegyezik a palásság átlagos helyzetével. Az adatok eloszlása a
főkör mentén viszonylag egyenletes, tehát a lapos, közepes és meredek dőlésű
megnyúlási adatok kb. egyenlő részarányban találhatók az adategyüttesben. Ez azt
jelenti, hogy az adatokra illesztett, meredek ÉNy-i dőlésű sík csapás- és
dőlésirányában, illetve a kettő közti valamennyi irányban észlelhető megnyúlás a
terület kőzeteiben. A sztereogramon látható kevés (D)DK-i dőlésű megnyúlás a
ritkábban mérhető DK-i dőlésirányú palássági adatokhoz kötődik, ezek esetében a
meredek (a palásság dőlésirányával közel egyező) megnyúlás dominál. Nem
mutatható ki különbség az Ófalui Formációcsoportban és a Mórágyi Formációban
mért megnyúlási vonalasság eloszlásai között: mindkét képződménycsoportban
24. ábra. A megnyúlási vonalasság
egyaránt előfordul lapos, átmeneti és meredek helyzetű megnyúlás.
adatai a felvételi területen
— megnyúlási vonalasság az
Az Aranyos-völgy északi harmadából származó sávos szemes gneiszben (973.
Ófalui Formációban, p — megsz. feltárás) az uralkodó, meredek helyzetű (tehát a palásság dőlésirányától csak
nyúlási vonalasság a Mórágyi
kevéssé eltérő) megnyúlás későbbi deformáció következtében egyenesből
Formációban. Alsófélgömb-vetület
r — TÜSKE (2001) adata a felvéhajladozóvá válik. Sőt, kisebb kőzetdoménekben jól megfigyelhető egy — a korábteli területről, illetve 4 db az attól
bi meredek dőlésű vonalasságot felülbélyegző — viszonylag lapos helyzetű (tehát a
Ny-ra fekvő Lovászhetény környépalásság csapásirányához közeli) vonalasság kialakulása is. E megfigyelés a terület
kéről
meglehetősen bonyolult, többfázisú képlékeny deformációját igazolja, és magyaFigure 24. Data for stretching linrázhatja a megnyúlási vonalasság fentebb bemutatott eloszlási képét is. Többfázisú
eation in the mapping area
képlékeny deformációra utaló, „kanyargós, szinuszoid lineációt” említ TÜSKE
— stretching lineation in the
Ófalu Formation, p — stretching
(2001) is a Juhhodály-völgyben gyűjtött egyik gneiszmintából. A Mórágyi
lineation in the Mórágy Formation.
Formációban KOROKNAI (2003) szintén megfigyelt egymást felülbélyegző megLower-hemisphere projection, r
nyúlási jelenségeket.
— TÜSKE (2001)'s data in the map-

©

©

ping area and 4 data from W of it
near Lovászhetény
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ÁTMENETI KÉPLÉKENY-TÖRÉSES SZERKEZETEK
Ebben a deformációtípusban kevert vagy váltakozóan képlékeny és töréses formaelemek jönnek létre (DAVIS, REYNOLDS
1996). Ez az alakváltozás viszonylag kis hőmérsékleten és nyomáson (tehát a földkéreg felső zónáiban) és fluidumok jelenlétében megy végbe. E jelenségkört mindenekelőtt a Mórágyi Gránitban mélyült fúrásokban tanulmányoztuk.
A Mórágyi Gránitban e deformáció (MAROS et al. 2003a, MAROS 2006a) általában igen szűk, legtöbbször néhány cm-es vagy
mm-es zónákban jelenik meg, tehát nyírózónákat alkot. A képlékeny deformációra utaló formaelemeket a milonitokhoz nagyon
hasonló elnyúlt, gyakran szigmoidális alakú, nyírásjelző szerkezetek, a töréses elemeket a kulisszás, kitöltött hasadékok és a
kataklázosodott, breccsás ásványtöredékek jelentik (XX. tábla, 5. kép). A képlékeny-rideg átmeneti deformáció során létrejött
vetőkőzetek megnevezésére a továbbiakban a „pszeudomilonit” szót használjuk (korábban: „kvázi-képlékeny”; MAROS et al.
2004, MAROS 2006a), ugyanis ez a deformációs stílus a milonithoz nagyon hasonló megjelenésű kőzetszerkezetet hoz létre.
Az átmeneti képlékeny-töréses deformáció egyaránt előfordul nem vagy alig deformált (XXI. tábla, 1. kép), illetve
erősen deformált környezetben.
A bemutatott zóna vékonycsiszolatos vizsgálata alapján (XXI. tábla, 2. kép) elmondható, hogy a legdeformáltabb, kézipéldány léptékben képlékeny alakváltozást mutató részek duplexszerűen egymásra halmozott, kataklázosodott földpát- és
kvarcszemcsékből, továbbá karbonátos kitöltéstöredékekből állnak, melyek között opak- és agyagásványok láthatók, lekerekített, felaprózódott földpáttörmelékkel. Egyes szemcsék körül nyomásoldódás és egyidejű kiválás ismerhető fel, amely a
nyomásárnyékokban szigmaklasztszerű formaelemek létrejöttéhez vezet.
Az átmeneti deformációs stílusba tartozó jelenségek dőlésviszonyait a
mélyfúrások értékelése során az ImaGeo magszkennerrel (MAROS, PALOTÁS
2000, MAROS, PÁSZTOR 2001) készült, orientált képek alapján elemeztük (25.
ábra). A természetes vagy mesterséges feltárások csak elenyésző számú megbízható mérési adatot szolgáltattak. Az adatok döntő többsége az Üveghuta
Üh–4, –23, [25–27] és [43–44] fúrásból származik.
Bár az összesített eloszlás első ránézésre elmosódott képet mutat, a
sztereogramról jól leolvasható, hogy a síkok döntő többsége igen meredek és
nagyjából K–Ny-i csapású. Ugyanakkor jelentős számban fordulnak elő csapás- és haránt irányú síkok is.
A fúrásonkénti eloszlásmaximumokat térképen vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy az egyes fúrásokhoz rendelt csapásirányok térképileg egy jobbos
eltolódásos rendszer elemeinek tekinthetők (MAROS 2006a). Amennyiben az
~ÉK–DNy-i csapású deformációs zónákat fő eltolódási zónákként értelmez25. ábra. Az átmeneti képlékeny-töréses
deformáció síkjainak dőléseloszlása a
zük, akkor az Üveghuta Üh–2, –22 és –28 fúrásban az R-síkok, az Üh–25, –27,
terület mélyfúrásaiban
–30 és –37 fúrásban pedig a gátló R’-síkok jelennek meg.
Figure 25. Distribution of transitional ducAz átmeneti deformációs stílus genetikájáról egyelőre csak munkahipotile-brittle deformation planes in boretéziseket állíthatunk fel. A deformációban az ásványos kitöltések egy része
holes drilled in the area
bizonyosan részt vett. A deformáció során az ásványos kitöltések legalábbis
részben érintettnek látszanak. E kitöltések részben lehetnek ugyan a deformációval kb. egyidős, korai kogenetikus kitöltések is, de a kitöltések egy jól elkülöníthető köre — elsősorban a karbonátos
és hematitos, ritkábban kloritos kitöltések — deformációt szenvedett. A vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján valószínű,
hogy az alakváltozáshoz nagyban hozzájárulhatott egy megelőző kataklázosodás, amely a permeabilitás megnövelésével
utat nyithatott a fluidumok számára. Ugyanígy gyengült zónát jelenthettek a deformációt megelőzően létrejött karbonátos-vasoxid-hidroxidos kitöltések is. A benyomuló magas pórusnyomású fluidumok tovább gyengítették ezeket a
kőzetszakaszokat, amelyekben ennek hatására a nyírásos alakváltozás szűk zónákra lokalizálódott, és foliált nyírási
magzónákat hozott létre (COLETTINI, HOLDSWORTH 2004, HOLDSWORTH 2004). Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy
míg a töréses övek esetében a magzónákban foliált filloszilikátok jöttek létre, addig a pszeudomilonitokban ezek mennyisége alárendelt, és a deformációt jórészt a karbonátos és vas-oxid-hidroxidos kitöltések akkumulálják. E zónák némelyike a későbbi töréses övek számára fontos szerkezeti preformációt jelentett.
TÖRÉSES SZERKEZETEK
A legősibb törésrendszer kialakulása, ahogy a leukokrata kőzettelérek szerkezeteinél említettük, a gránitpluton későmagmás deformációjához kapcsolódhatott. E törésrendszer részben örökölhette a korábban tárgyalt deformált héjszerkezetek felületeit, térbeli eloszlási jellemzőiről pedig a leukokrata telérek fentebb ismertetett eloszlása ad eligazítást.
Mindazonáltal a savanyú magmamaradék származékaival nem kitöltött korai repedések — amelyek nem kerültek közvetlen kapcsolatba a maradékolvadékkal — eloszlásáról tárgyszerű ismeretünk nincs.
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Más korai törések (és töréses övek) minden bizonnyal már a variszkuszi szerkezetalakulás során jöttek létre. E törések
a későbbi alpi szerkezeti mozgások során — akár többször is — felújulhattak. A variszkuszi törésképződés kinematikai
képének rekonstrukciója — a problematikus törésdatálás miatt — azonban csak közvetett megfontolások alapján lehetséges. Az előzőekben ismertetett variszkuszi szerkezetek (mindenekelőtt a palásság) általános ÉK–DNy-i irányítottságából a maximális feszültségtengely (σ1) helyzete kb. ÉNy–DK-inek adódik (mai földrajzi koordinátákban). E — valószínűleg kompresszív/transzpresszív jellegű — feszültségtérben elméleti alapon főként ÉK–DNy-i csapású rátolódások,
(K)ÉK–(Ny)DNy-i csapású jobbos eltolódások, továbbá (É)ÉNy–(D)DK-i balos eltolódások várhatók. Más szóval: e
fázisban a Mecsekalja-övvel kb. párhuzamos (illetve azzal kis szöget bezáró) feltolódások és jobbos eltolódások, valamint ezekre kb. merőleges balos eltolódások tételezhetők fel (2. melléklet).

AZ ALPI OROGENEZISHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK
A szerkezetalakulás alpi szakaszát alapvetően a töréses stílus határozza meg, magmás, illetve metamorfózissal kísért
képlékeny deformációról nincs tudomásunk e szakaszban, jóllehet gyűrt szerkezetek előfordulnak a kutatási terület közvetlen szomszédságában (a Keleti-Mecsekben) feltárt mezozoos képződményekben.
Az alábbiakban először az alpi szerkezetalakulás során létrejött gyűrt szerkezeteket tárgyaljuk. Ezt követően a töréses övek jellemzőit mutatjuk be, hiszen a teléreket befogadó hasadékok képződése értelemszerűen a töréses deformációhoz tartozik. Végül — szintézisként — a terület töréses szerkezeti modelljét ismertetjük.
GYŰRT SZERKEZETEK
A vizsgált területen metamorfózissal társuló képlékeny szerkezetalakulást csak a paleozoos képződményekben látunk. Ismeretes ugyanakkor, hogy a Keleti-Mecsekben a jura és az alsó-kréta is gyűrt szerkezetű, ezzel összhangban ábrázolt NAGY J. (1971) redőket a tárgyalt területen, illetve annak közvetlen ÉNy-i szomszédságában átfutó szelvényein. E
redők képződése értelemszerűen az alpi szerkezetalakulási szakaszhoz kötődik, amelyhez a vizsgált területen — szemben a variszkuszi szerkezetalakulási szakasszal — nem társul metamorfózis.
Az általunk térképezett jura képződmények meredek dőlése vagy e redőkkel, vagy a Mecsekalja-övvel kapcsolatos,
azonban feltárási sávjuk túl keskeny ahhoz, hogy ebből a szempontból elemezhető legyen.
TÖRÉSES SZERKEZETEK
A töréses szerkezetek között először az egyedi töréseket tárgyaljuk, utána a Mórágyi Gránit Formáció töréses öveit,
vesszük szemügyre. Elemzésünk mindhárom esetben elsősorban az alaphegységi képződményekben — ezeken belül is
mindenekelőtt a Mórágyi Gránit Formációban — fúrómagon és vágatban észlelt töréses szerkezetekre támaszkodik. A
kréta alkálivulkanit-telérekben meghatározott törések mennyisége az összadatszámhoz viszonyítva elhanyagolható,
azonban földtani jelentőségük miatt e telérek szerkezeti jellegével külön foglalkozunk. A fiatalabb képződményekben
mindössze néhány törést észleltünk, ezeket külön ismertetjük. A felszíni feltárások esetében ugyancsak uralkodó mennyiségűek a Mórágyi Formációban meghatározott töréses elemek (KOROKNAI 2006d), ezeket az elemzéshez külön le is válogattuk, így az egyes adatrendszerek összevethetők.
Az alaphegységi képződményekben észlelt törések esetében — néhány esettől eltekintve — általában komoly problémát jelent az egyes szerkezeti események kronológiai sorrendjének megállapítása is, így elemzésünkben elsősorban a
töréses elemek településével és eloszlási képének általános jellemzőivel foglalkozunk.
Egyedi törések
Az egyedi töréseket három csoportban tárgyaljuk. Az elsőben az alaphegységi képződményekben, elsősorban a
Mórágyi Formációban megfigyelt törésekkel, a másodikban a — tulajdonképpen ugyanilyen helyzetben lévő — kréta
kőzettelérek hasadékaival, a harmadikban a fiatalabb, kainozoos üledékekben észlelt törésekkel foglalkozunk.
Egyedi törések a Mórágyi Formációban
A Mórágyi Formációban észlelt egyedi törésekkel kapcsolatos eredményeink bemutatása előtt fontos rámutatnunk,
hogy a különböző adatforrások (fúrások, feltárások, kutatóárkok, vágatok) nem teljesen egyenértékűek. A legrészletesebb és mélységszelvényben is a legteljesebb adatforrást egyértelműen a fúrások jelentik. Ugyanakkor az egyes fúrások
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adatainak kiterjeszthetősége, továbbá ezen adatok fontossági sorrendjének megállapítása mindenképp problematikus. A
feltárások adatai ugyan lehetőséget adnak a területi áttekintésre, de a rossz feltártsági viszonyokból adódóan azok részletessége lényegesen elmarad a fúrásos adatokétól, és mélységbeli kiterjeszthetőségük is erősen korlátozott. A kutatóárkok a telephely közvetlen közelében elhelyezkedő kisebb részterületekről szolgáltattak koncentrált földtani-szerkezeti
információt, azonban ezen adatok kiterjeszthetősége értelemszerűen korlátozott. A vágatok — a fúrásokhoz hasonlóan
— szintén lineáris adatforrást jelentenek az egész terület méretéhez képest, de az egyes síkszerű határokkal jellemzett
földtani és tektonikai testekre nézve releváns háromdimenziós adatokat szolgáltatnak. Ugyanakkor a vágatok csak a vizsgált terület viszonylag kis részét érintik, ezért összesített adataik sem vetíthetők ki a terület egészére.
A kutatási terület összesített töréseloszlásaiban két fő, döntően meredek dőlésű töréseket magába foglaló maximumirány jelentkezik a fúrásokban és a feltárásokban: az egyik irányt a Mecsekalja-övvel kb. párhuzamos, „hosszanti”, közel
ÉK–DNy-i csapású törések képviselik, a másikat pedig az erre kb. merőleges, ÉNy–DK-i csapású, „haránttörések”. Az
eloszlásképet a meredek, ÉK-i dőlésű haránttörések határozzák meg.
A vágatokban az összesített törésképet egy másik, az előzőektől eltérő fő maximumirány uralja, amely kb. K–Ny-i
csapású, és igen meredek dőlésű töréseket foglal magában. Hasonló (NyDNy–KÉK-i) csapású, másodlagos maximumirány
észlelhető a közeli A2 árokban (Mészkemence-völgy) is. A „hosszanti”, illetve „haránttörések” a vágatokban az említett
K–Ny-i csapású maximum után következnek. Valamennyi említett maximumirány többnyire meglehetősen elmosódott, tehát
az egyes eloszlásokban igen jelentős az e maximumirányoktól csapásirányban akár 20–30°-kal eltérő törések részaránya is.
Egy-egy kisebb részterület törésképe az általánostól kisebb-nagyobb mértékben eltérhet, ami értelemszerűen a szerkezeti összképet is tovább bonyolítja.
Az összesített törésképek bemutatása után az egyedi töréstípusok — a nyílt, a zárt, illetve a különféle kitöltésű törések — eloszlási képével foglalkozunk.
A nyílt törések minősítése problematikus, a törések ilyetén besorolása nem nélkülözi a szubjektivitást, hiszen például
a fúrásokban nyíltnak mutatkozó törések jelentős része az eredeti, bolygatatlan körülmények között zárt lehetett. E törések eloszlása a feltárások és a vágatok esetében igen hasonló az összes törés eloszlásához. A fúrások eloszlásképében
viszont az összes törés eloszlásától eltérően a legnagyobb maximumot az ÉNy-i dőlésű (hosszanti) töréscsalád adja.
A zárt törések települése mindhárom csoportban (fúrások, feltárások, vágatok) kb. ugyanolyan, mint az összes törésé,
ugyanazokkal a maximumokkal. A kitöltéssel rendelkező törések javarészt szintén a zárt törések csoportjának különböző
részhalmazait képezik. Összességében a zárt és ezen belül a kitöltött törések eloszlása jórészt nem különbözik az összes
törésétől, s csak az agyagos és még inkább a limonitos törések mutatnak változékonyabb képet.
A vetőkarcok eloszlása igen nagy szórást mutat, amelyben nehéz felismerni valamiféle törvényszerűséget. A karcok
dőlése közel vízszintestől (eltolódások) közel függőlegesig (normál és inverz elmozdulások) változik. Ha az összes törés
eloszlásában mutatkozó négy főirányba (hosszanti, haránt, K–Ny-i és É–D-i) tartozó töréscsoportok karcait külön-külön
vesszük szemügyre, úgy megállapíthatjuk, hogy egyrészt mindegyik csoportban jelen van szinte minden lehetséges elmozdulási irány karca, legfeljebb valamelyikből (többnyire a balos vagy balos inverzből) több van, mint másból, másrészt viszont az egyik csoportban dominánsnak mutatkozó sík- vagy karcirány a másikban már esetleg alárendeltté válik.
Ebből következően a karcokból nem áll össze konkrét deformációs erőtérre jellemző kép, hanem úgy tűnik, minden síkcsaládon több, különféle irányú elmozdulás ment végbe, ami a többszörös felújulások szerepét húzza alá a kutatási területen (MAROS et al. 2003a, 2004, MAROS 2006a). Mivel a karcok egymásutániságára vonatkozó megfigyelés csak elvétve
akad, az egymást követő deformációs erőterek csak igen sok hipotetikus elemmel rekonstruálhatók.
Kréta alkálivulkanit-telérek hasadékai
A töréses deformáció történetének fontos és viszonylag jól datált eseményét képviselik a valamennyi idősebb alaphegységi képződményt harántoló kréta alkálivulkanit-telérek hasadékai, ezért ezek képét és egyéb szerkezetföldtani vonatkozásait is a töréses szerkezetalakulás részeként tárgyaljuk. A telérek (hasadékok) települése meglehetősen változatos:
jelentős részük kb. párhuzamos a területre regionálisan jellemző ÉK–DNy-i csapásiránnyal, de ezek mellett előfordul kb.
K–Ny-i (KDK–NyÉNy-i és KÉK–NyDNy-i csapás közti szórással), DK–ÉNy-i és É–D-i csapású telérirány is. A telérek
az esetek túlnyomó többségében meredek (>60°) dőlésűek, s tapasztalataink szerint csak ritkán követhetőek nagyobb
(legalább 0,5 km-es) távolságra. Gyakori jelenség továbbá a szeszélyes, hajladozó lefutás (GULÁCSI et al. 2006, PALOTÁS
2006), ami arra utalhat, hogy a telérek benyomulását és végső lefutását a kőzetben már meglévő repedéshálózat lényegesen befolyásolhatta.
A viszonylag kis kőzettérfogatot reprezentáló vágatokban a telérek csapása uralkodóan KÉK–NyDNy-i, amely irány
ugyan megjelenik a jóval nagyobb területet átfogó fúrási, illetve feltárási adatrendszerben is, de azokban távolról sincs
meghatározó szerepük. Mindez azt jelzi, hogy a nagyobb területről származó adathalmaz alapján csak igen korlátozottan
adható előrejelzés egy kisebb részterület eloszlási képét illetően, és ugyanez igaz fordítva is.
Az egész kutatási területen jellemzőnek tekinthető, hogy a teléreket gyakran kísérik intenzíven breccsásodott, agyagos-limonitos-karbonátos kitöltésű, zúzott övek. A terepi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy e zúzott övek gyakoribbak a kréta telérekkel sűrűn átjárt részterületeken (pl. Kismórágy, a Nagymórágyi-völgy szűkebb környezete).
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A Kismórágy körzetében (a Mórágy vasútállomás melletti felhagyott kőfejtő — 207. sz. feltárás) előforduló kréta
alkálivulkanit-telérekben észlelt törések eloszlási képében uralkodnak a közepes és nagy dőlésszöggel (K)DK felé dőlő
törések, amelyek mellett kisebb súllyal jelentkeznek a meredeken DNy (illetve ÉK) felé dőlő törések. A telérekben észlelt
törések eloszlásai nem mutatnak számottevő különbséget az eltérő csapású telérek esetében.
A fúrásokban harántolt alkálivulkanit-telérekben a törések nem mutatnak határozott irány szerinti csoportokat,
ugyanakkor minden esetben jellemzőek a telérkontaktussal párhuzamos törések. Ebből következően nem nyílik lehetőség
az egyes töréscsaládok közvetlen kronológiai besorolására (kréta vagy annál fiatalabb törések).
Egyedi törések kainozoos üledékekben
A töréses szerkezetalakulás legfiatalabb eseményeire területünkön csak igen ritkán találunk közvetlen adatokat. Ezek
közé tartoznak a pannóniai képződményekben megfigyelhető szinszediment vetők, amelyek kiválóan tanulmányozhatók a
Bátaapáti melletti Rác-hegy északi oldalában található felhagyott kis kőfejtőben (555. sz. feltárás; XXI. tábla, 3. kép). Itt
szisztematikus rajokat alkotó, 30–40°-kal NyÉNy-nak, illetve ÉNy-nak dőlő kisebb vetők figyelhetők meg, melyek mellett
néhány cm-es elmozdulás ment végbe. A vetősíkok mentén néhol vékony (pár mm-es) karbonátos kitöltés észlelhető.
Töréses övek a Mórágyi Formációban
A töréses övek általában tábla vagy lemez alakú, sík vagy hajladozó felületű zónák,
amelyek a környezetüknél sokkal deformáltabb kőzeteket tartalmaznak. A töréses
öveket általában összekapcsolódó törési síkok komplex rendszere alkotja, amely rendszer viszonylag érintetlen, izolált kőzettesteket, erősen töredezett mellékkőzeteket,
illetve vetőkőzeteket (breccsák, kataklázitok, vetőagyag) tartalmaz. A deformáció
jórészt a vetőkőzetek által jelzett szűk zónákba koncentrálódik, így adott kőzettérfogatban az egyébként homogén feszültségtér igen heterogén eloszlású alakváltozást okoz. A
töréses övek magzónáira jellemző kataklázitokban és vetőagyagokban gyakran felismerhető irányítottság, foliáció, ami általában jelentősebb mértékű deformációt jelez. Az
irányítottságot főképp a hossztengelyük szerint rendeződő, anizometrikus klasztok rajzolják ki. Gyakran kialakul az úgynevezett S-C-palásság is (26. ábra).
A deformáció mértéke szerint a töréses övek alapvetően ún. kárzónára és magzónára
oszthatók (CHESTER, LOGAN 1986, CAINE et al. 1996, WIBBERLEY, SHIMAMOTO 2003,
FAULKNER et al. 2003). A magzóna határa lehet átmeneti vagy éles, az utóbbi esetben ezt
főtörésnek („master fault”) nevezzük; ez párhuzamos a töréses övvel (BILLI et al. 2003).
A töréses övekben az eredő elmozdulás a szorosan egymás mellett elhelyezkedő törési
síkok menti elmozdulások összegződésével valósul meg.
Az alábbiakban a töréses övek típusait tárgyaljuk, amelyeket magzónáik jellegei
alapján különböztetünk meg. Ezután a magzónákat ismertetjük, mivel ez a a töréses
övek megértésének elengedhetetlen feltétele. Végül a töréses övek dőlésének
meghatározását és eloszlását vázoljuk.
A töréses övek típusai

26. ábra. S-C-palásság vetőagyagban (LIN 2001 nyomán)
F = főtörés; S, C és C’ = irányí-

A kutatási területen dokumentált töréses öveket a legintenzívebb deformációt
tottság Riedel-rendszer szerinti
elszenvedett zónájuk jellemző szerkezete és felépítése alapján fejlődési sorba (MAROS
R, p és R’ irányban
2006a) rendezhetjük (27. ábra). Fontos tényező, hogy a különböző kőzetváltozatokban
Figure 26. S-C-foliation in
a deformáció különböző mértékű, és nem ritka, hogy egy-egy öv kialakulása térben
fault gouge (after LIN 2001)
F = master fault; S, C and C’ =
valamely kőzethatárhoz kötődik. A deformációt befolyásolja továbbá a kőzetszövet
orientation along the Riedelirányítottsága is. Természetesen egy-egy töréses övben több típus is — akár ismétlődően
systems R, P, R’
is — előfordulhat. Ilyenkor a töréses öv besorolását az övben előforduló legintenzívebb
deformációs típus alapján határozzuk meg.
A legfejletlenebb töréses öv a törésnyaláb, amely alatt néhány fok különbséggel párhuzamosan futó törések sűrű
sorozatát értjük. A törések száma 5-10 vagy még több, a törések távolsága kb. 2-20 cm. Ennek fejlettebb változataként
fonatos-szigmoidos, eltolódásos vagy feltolódásos duplexek (BOYER, ELLIOTT 1982, RAMSAY, HUBER 1983) keletkeznek,
gyakran jellegzetes „halas” struktúrával. Ezek úgy jönnek létre, hogy a töréses deformáció nem egyetlen sík mentén halad előre, hanem nagyjából párhuzamos síkok mentén, amelyeket „deformációs hidak” kötnek össze. Ez utóbbiak geometriája a segítő Riedel-törések irányát követi, amelyek nem minden esetben vágják át a fő töréseket, hanem azokba
gyakran belesimulnak. Mindez végső soron szigmoidális geometriájú alakzatok kialakulásához vezet (XXI. tábla, 4.
kép), amelyeket jellegzetes alakjuk alapján „deformációs halaknak” neveztünk a dokumentáció során. Ezek határai mentén az eredetileg egymás mellett helyet foglaló kőzettestek részben „felmásznak” egymás fölé, mellé, megtöbbszörözve
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27. ábra. A töréses övek főbb típusai a legnagyobb deformációt elszenvedett zónájuk felépítése alapján
MAROS (2006a) nyomán. Zárójelben a lyukfal-televíziós mintázat típusa (DUDKO 2003) szerepel

Figure 27. Major types of fault zones on the grounds of the structure of their core zones that suffered the most intense deformation
After MAROS (2006a). The type of the borehole televiewer pattern (DUDKO 2003) is in brackets

az eredeti vastagságot, és egyúttal létrehozva a deformációnak megfelelő térrövidülést. Ebből fakad a duplex elnevezés,
amely a relatív elmozdulás függvényében lehet feltolódásos vagy eltolódásos duplex.
Ezután a fejlődési sor kétfelé válik. Az egyik ágon — szigmoidok feltöredezésével — breccsás szerkezet alakul ki
(BILLI et al. 2003), amelynek több típusával számolhatunk: breccsás töréses övvel (XXI. tábla, 5. kép), hidraulikus brecscsákkal (amelyekben a deformáció mozgatórugója a fluidum megnövekedett pórusnyomása, ennek robbanásszerű
feloldódása protolit-kőzetdarabokat ragadhat magával) és általában vett kőzettörmelékes kitöltéssel (ebben a szerkezeti
igénybevétel nem egyértelmű). A breccsa finomszemű mátrixában sokszor vetőagyag is előfordul az egyéb
kitöltőanyagok mellett, a breccsadarabokat és szemcséket pedig jórészt felismerhetően a szigmoidok törmeléke alkotja.
A másik ágon — amennyiben további deformációs halak képződnek a kőzetben — leveles szerkezet jön létre. A leveles töréses öv néhány milliméter vastag kőzetlemezekből és közöttük levő agyagásványokból áll. A kőzetlemezek az
esetek többségében erősen lapított szigmoidnak tekinthetők. A leveles, illetve breccsás változat kialakulását nagyban befolyásolja a kőzet palásodása, milonitosodása és kőzettani összetétele. A leveles töréses övek például legtöbbször finomszemű monzonitos kőzetben, illetve erősen palás kőzetben lépnek fel. Az aprószemcsés monzonit hajlamosabb az erős
palásodásra és a leveles struktúra kialakítására, mint a granitoid kőzettípusok (KOROKNAI 2003), amelyekben inkább
breccsás szerkezet jön létre. Ebben az értelemben számos helyen tapasztalható milonitos szerkezet „átöröklődése” töréses deformációba.
A deformáció további előrehaladásával a leveles szerkezet esetében az egyes „levelek” már nem hasadnak vékonyabb
elemekre, hanem keresztben először hossztengelyükre merőlegesen, majd azzal párhuzamosan aprózódnak (BILLI et al.
2003). Breccsás szerkezet esetében a kataklázis során a breccsadarabok is tovább aprózódnak. A folyamat előrehaladtával megindul a közel izometrikussá váló szemcsék forgása/elcsúszása, a kőzet ún. kataklázos „folyással” deformálódik
(ENGELDER 1974). Így jön létre — mindkét ágon — a murvás, vetőagyagos szerkezetű legfejlettebb típus (XXII. tábla, 1.
kép). Ebben a kőzetszemcsék vagy vetőagyaggá aprózódnak a deformáció és a kataklázos folyás következtében, vagy
legömbölyített, esetleg éles szélű, murva frakciójú szemcséket alkotnak. Helyenként a szemcsék az elmozdulással
párhuzamos ún. C- és azzal szöget bezáró S-síkok szerint rendeződnek egyidejűleg, így alakulhat ki e kőzetekben egy
gyenge S-C-palássághoz hasonlító kőzetszerkezet. A mátrixot legtöbbször vetőkőzet és különböző hidrotermális
kitöltőanyagok (legtöbbször karbonát, illetve limonit) építik fel. A felaprózódott, finom frakciójú vetőkőzet
agyagásványosodása a zónában mozgó fluidumok fontos szerepét jelzi.
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28. ábra. Murvás töréses öv monzonitban és monzogránitban. BeK–1 vágatfúrás, 99,5–101 m
1 — magzóna; 2 — kitöltések; 3 — polimikt breccsa; 4 — felkeményedett régi magzóna; 5 — kataklázit, majd breccsa

Figure 28. Rubbled fault zone in monzonite and monzogranite (top) and its enlarged detail (bottom). Borehole BeK–1
in the Eastern Incline, 99.5–101 m
1 — core zone; 2 — fillings; 3 — polymict breccia; 4 — hardened old core zone; 5 — cataclasite, than breccia

A legfejlettebb típust megjelenítő murvás töréses övek feltárásokban ritkán tanulmányozhatók, mivel ez a legkevésbé állékony típus, ugyanakkor a vágatbeli fúrások kiváló magkihozatallal harántoltak ilyen típusú töréses öveket (28.
ábra). Az ábrán jól látható, hogy murvás töréses övek esetében törvényszerűen megjelennek a többi övtípus jellemzői is.
A töredezett kárzónát breccsazóna, továbbá akár több deciméter vastag ásványos kitöltések követik, majd egy vagy több
magzóna következik vetőagyaggal. Ezen kívül látható a magzónák azon jellemzője is, hogy a deformációval szembeni
ellenállásuk hidrotermális cementáció („felkeményedés”) miatt megváltozhat. Ekkor a deformáció a következő deformációs periódusban új magzónába ugorhat, vagy a felkeményedett, kitöltésekkel cementált magzónát is feldolgozhatja, minek során jellemzően breccsa jön létre. A fúrásokban és a vágatokban többször is észleltünk több magzónás töréses öveket, de a feltárásokban is megfigyeltünk akár többször is feldolgozott kitöltéseket. A deformáció ugrálása az övön belül,
illetve az övek felújulása tehát gyakori jelenség a kutatási területen.
A legjelentősebb, főként a (vízföldtani hatásukat tekintve) torlasztó töréses öveknek neveket adtunk a földtani
térképen (2. melléklet).
A töréses övek magzónáinak mikrotektonikai és anyagvizsgálati jellemzése
Mikroszerkezeti vizsgálatokat elsősorban a vágatokban kiválasztott töréses övek magzónáiból vett mintákon végeztünk. Ezek mellett szintén vizsgáltuk a felszíni fúrásokban feltárt, jelentősebb töréses övek agyagos magzónáit azokban
az esetekben, ahol a fúrásból kihozott maganyag mennyisége és minősége ezt lehetővé tette. Így összességében a töréses
övek meglehetősen tág körét értékeltük. A következőkben reprezentatív példaként egy meghatározó jelentőségű töréses
öv agyagos magzónájának mikroszerkezeti jellemzését adjuk. Ez a vízföldtani értelemben torlasztó övként megismert,
K–Ny-i csapású, meredek (>80°) Péter-törés, amely mindkét vágatban — a Keleti-lejtakna 1392,90 és a Nyugati-lejtakna 1450,60 m-ében — egyaránt jól dokumentálható volt.
A vizsgált töréses öv magját alkotó vetőkőzet vörös agyagos mátrixában szigmoidális granitoid kőzettörmelék és karbonátos kitöltések törmeléke úszik (XXII. tábla, 2. kép). A minták szövete irányított, foliált, a Keleti-lejtaknából származó mintán S-C palásság is kivehető, amely a jelenlegi helyzetben jobbos nyírást jelez. Mindkét minta erős, fluidumhatással kísért deformációt és tektonikai anyagszállítást mutat. Hasonló szerkezetükből arra következtethetünk, hogy
a töréses öv magját alkotó vetőagyagos zóna a két lejtakna között korrelálható és feltehetően folytonos.
Mivel a kemény törmelékkel teli széles vetőagyagos zónákból még műgyantás beöntés után sem könnyű csiszolatot készíteni,
a vetőagyagot (XXII. tábla, 3. kép) a torlasztó övből a Nyugati-lejtakna egy másik pontjáról (1450,60 m-ből) gyűjtött mintán,
egy vékony érben tanulmányoztuk. Ennek szövete mikroszkópban nem foliált. Ugyanakkor az is látható, hogy éles felület mentén elmetszi az alatta lévő irányított, szigmoidális deformált kőzet- és kitöltésdarabokból álló pszeudomilonitot. Határa a protolit
felé is éles. A kép alsó és felső szélén látható kataklázosodott protolitban foliált agyaggal kitöltött törésháló figyelhető meg.
A mikroszerkezeti vizsgálatok nyomán kitűnt, hogy a vizsgált minták körében és az alkalmazott módszerekkel nem
állapítható meg szignifikáns különbség a vízföldtani értelemben torlasztó és nem torlasztó töréses övek magzónáinak
szerkezeti felépítése között. Mindegyik a deformáció előrehaladottságának függvényében foliált vagy nem foliált vetőagyagból áll, amely néhol jelentős mennyiségű, sokszor lekerekített granitoidprotolit- és kitöltéstörmeléket tartalmaz. A
magzónák mai állapota többszörösen felújult, sokfázisú deformációs állapotot mutat.
A töréses övek magzónáinak ásványos összetételét az anyagvizsgálati eredmények szerint illit-montmorillonit-kloritpaligorszkit-kaolinit-kvarc-káliföldpát-plagioklász-kalcit-dolomit anyagú ásványegyüttes változó részarányú keveréke
jellemzi. E főbb fázisok mellett alárendelt mennyiségben (<5 t%) még hematit és goethit, illetve egy-egy mintában kevert szerkezetű (illit-montmorillonit) agyagásvány fordul elő. A fenti ásványegyüttest elhanyagolható mennyiségű (1–5
t%) sziderit, anatáz, amfibol és pirit színesíti tovább. Az egyes fázisok mennyisége számottevő ingadozást mutat akár
egy-egy övön belül is, ami részben a kőzetelváltozás intenzitásának lokális inhomogenitásait tükrözheti.
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A fenti ásványegyüttes genetikai értelmezésénél figyelembe kell vennünk, hogy az agyagásványok (ideértve a kloritot is) javarészt neomorf, a hidrotermális hatások során képződött fázisoknak tekinthetők, míg a káliföldpát és a plagioklász alapvetően a granitoidprotolit relikt fázisát képviseli. A kvarc egyaránt lehet neomorf és relikt fázis is, ennek meghatározása (illetve a kétféle eredetű kvarc részarányának megállapítása) csak vékonycsiszolatos elemzéssel lehetséges,
amire azonban — tekintettel a vizsgált képződmények fizikai állagára — a minták döntő többségénél nincs lehetőség. A
karbonátok (kalcit és dolomit) egyértelműen a hidrotermális működés termékeinek, tehát neomorf fázisoknak tekinthetők. Így a nagy össz-agyagásványtartalomból (60–75 t%) intenzív kőzetátalakulásra következtethetünk, míg a nagy
kvarc+földpát részarány (>30–40 t%) többnyire kisebb fokú elváltozást jelez. A jelentős karbonáttartalom nem feltétlenül
jár együtt erős agyagos kőzetátalakulással.
Az anyagvizsgálati eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy — akárcsak a mikroszerkezeti jellemzők tekintetében
— nem mutatkozik határozott és egyértelmű különbség a torlasztó és nem torlasztó töréses övek agyagos magzónái között. Mind a torlasztó, mind a nem torlasztó töréses övek esetében előfordulnak illit, illetve montmorillonit által uralt
ásványegyüttesek. E két fontosabb agyagásvány mellett előforduló más fázisok minőségi és mennyiségi jellemzői alapján
sem ismerhetők fel határozott eltérések az eltérő vízföldtani jellegű töréses övek között. A töréses övek szerkezeti iránya
szintén nem mutat kapcsolatot az ásványos összetétellel. Mindebből az a következtetés adódik, hogy az egyes töréses
övekben észlelt vízföldtani jellegek és az övek ásványos összetétele között nincs definiálható, közvetlen összefüggés.
Eddigi terepi tapasztalataink és az agyagos magzónák vizsgálatából származó adataink alapján úgy véljük, hogy a
vetőagyagos magzónák kialakulása fluidumok jelenlétében történt, egyidejűleg a tektonikus deformációval és aprózódással (VROLIJK, VAN DER PLUIJM 1999, JEFFERIES et al. 2006). Az ásványos elváltozás (agyagosodás) — az akár agyagásványos frakcióra — felőrlődő protolitban (MONZAWA, OTSUKI 2003) fluidumok hatására megy végbe. Ez a bontás és a
tektonikus deformáció egymást erősítő (pozitív visszacsatolású) részfolyamatok. A szerkezeti igénybevétel és az ásványszemcsék rideg felmorzsolódása (STEWART et al. 2000) indítja meg a folyamatot, amelynek során a gránittestben gyengeségi zónák keletkeznek, jelentős részben korábbi, gyengült zónákat követve. Ilyen, korábban gyengült zónákat egyfelől
kataklázosodott kőzetszakaszok, másfelől pedig — ahogyan arra több példát is láthattunk — pszeudomilonitok vagy akár
milonitok is képviselhetnek. A fluidumok jelenléte segíti a deformációt, mintegy felpuhítja a nyírási zónát. Ez azt jelenti, hogy a deformáció során, illetve annak rövidebb szüneteiben a feltehetően többször reaktiválódó zónákban (amelyek
helyenként korábban képződött ásványos kitöltéseket is tartalmaznak) fluidumok okozta bontás érvényesül. Ez az elváltozás tovább gyengíti a kőzetet, hiszen a protolit rovására újonnan képződő, finomszemű filloszilikátok az adott zónában
lényegesen csökkentik a kőzet szilárdságát. Így a folyamat előrehaladtával a deformáció egyre inkább az elváltozott
zónára, illetve annak környezetére koncentrálódik. A fluidumokkal telített gyengeségi zónákban ez újabb törések
képződéséhez és további tektonikus aprózódáshoz vezet. Az önmagát erősítő folyamatsor végső soron a zóna növekedéséhez (kiszélesedéséhez), a deformáció koncentrálódásához és egyre intenzívebb ásványos elváltozáshoz vezet. A
deformációs folyamat végső stádiumát foliált vetőagyag képződése jelzi (CHESTER, LOGAN 1986, LIN 2001), amelyben a
deformáció elsősorban az ún. kataklázos folyás (ENGELDER 1974) által valósul meg.
A leírt folyamat során azonban a fluidumok nemcsak az eredeti kőzetalkotó ásványok (földpátok, biotit, amfibol) átalakulását idézik elő, hanem azokból egyéb új ásványok (főként karbonátok és kvarc) is kiválhatnak a deformáció során
folyamatosan képződő új repedésekben. E kitöltések aztán a folytatódó deformáció közben feltöredezhetnek és keveredhetnek a környező mellékkőzetből származó ásvány- és kőzetfragmentumokkal, majd újabb fluidumok a korábbi, feltöredezett kitöltéseket, illetve ásvány- és kőzetfragmentumokat újra cementálják.
Mindez földtani szempontból azt jelenti, hogy az illitdús frakciókon mért — 120 és 130 millió év közé eső — korok
jó közelítéssel a fluidummozgással egyidejű tektonikus deformáció korát adják.
A töréses övek dőlésének meghatározása
A töréses övek dőlése számos esetben nem határozható meg egyértelműen (DUDKO, SZEBÉNYI 2003). Megfigyeléseink szerint a magzónát határoló főtörések tekinthetők a legbiztosabb támpontnak a zónák dőlésének meghatározásánál. Helyenként előfordulhat azonban, hogy a magzónát határoló két főtörés dőlése jelentősen különbözik egymástól.
Ez egyrészt adódhat abból, hogy a zóna maga tulajdonképpen több zóna metsződése, másrészt viszont lehet természetes
eltérés is, amelyet valamilyen lokális tulajdonság (pl. kőzettani eltérés) okozhat. Ebben az esetben a dőlés
meghatározásában a kárzónák dőlésképe segíthet, ha az sem, akkor a dőlés meghatározása nagyon bizonytalan. A terület
térképezése, a kutatóárkok és a vágatok dokumentációja során a több méter vastag töréses övek meghatározása során a
töréses övek dőlését a főtörések vagy a jellemzőnek ítélt törések dőléséből származtattuk.
A fúrások esetében azonban lényegesen bonyolultabb a helyzet, mivel a töréses övekből általában nem kielégítő a
magkihozatal, ezért komplex módszeregyütteshez kell folyamodnunk (MAROS et al. 2003a, MAROS 2006a), aminek alapja a lyukfal-televíziós mérés. A 29. ábra egy könnyen meghatározható dőlésű töréses övet mutat be az Üveghuta Üh–26
fúrásból. A töréses öv felső kárzónája kb. 289,4 méterig tart, az öv magzónája — amely több kisebb magzónára oszlik
— kb. 291,5 méternél ér véget, majd az alsó kárzóna következik. Az is látható, hogy a töréseket mutató szinuszoid görbék párhuzamos lefutásúak, tehát az övet felépítő főbb törések is párhuzamosak. A magzónát alulról és felülről határoló
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29. ábra. Párhuzamos, több magzónás, szimmetrikus kárzónás töréses öv lyukfal-televíziós képe (Üh–26 fúrás, 288,6–292,2 m)
A képen a világos területek a módszer felbontásában intaktnak minősíthető kőzettesteket jelentik, míg a sötét sávok a töréseket, töredezett szakaszokat mutatják (ZILAHI-SEBESS et al. 2000b)

Figure 29. Borehole televiewer image of a fault zone with several parallel core zones and
symmetrical damage zones (Borehole Üveghuta Üh–26, 288.6–292.2 m)
In the picture the light areas indicate intact rock parts on the scale of the method, while the dark
strips indicate fractures and fractured parts (ZILAHI-SEBESS et al. 2000b)

töréseket főtörésnek tekintjük. Ebben az esetben a dőlés meghatározása nem jelent problémát, a meghatározást nagy biztonsággal elfogadhatjuk és kiterjeszthetjük a töréses öv környezetére is.
Sok esetben egyszerű mechanikai elváltozás áll a dőlésmeghatározás nehézségei mögött. Egyes esetekben (pl. 30.
ábra) jól látható, hogy a zóna alsó főtörésének környéke homályos, zavaros, így a dőlés meghatározhatatlan. Ennek oka,
hogy a fúrószerszám — amely a zónába belejutva nem bolygatja meg a mintázatot, mert a keményebb kőzetből a puhábba ér — az öv alsó oldalán kijutva azonban jelentős kavernásodást okozhat, és lerombolhatja, elfúrhatja a zóna alsó
főtörését. Mivel a lyukfal-televíziós mérés behatolóképessége csak néhány milliméter, aránylag kis mechanikai roncsolás
is elegendő ahhoz, hogy az alsó főtörés felismerése nehézségekbe ütközzék. Ezekben az esetekben a dőlés meghatáro-

30. ábra. Elfúrt alsó főtöréssel rendelkező törészóna lyukfal-televíziós képe
(Üh–44 fúrás, 259,8–262,1 m)
Figure 30. Borehole televiewer image of a fault zone with misdrilled lower
master fault (Borehole Üveghuta Üh–44, 259.8–262.1 m)

zásánál a főtörések közül csak a felsőt vettük figyelembe. A dőlésmeghatározás bizonytalanságát a fúrások esetében
külön rögzítettük.
A töréses övek dőléseloszlása
A töréses övek dőléseloszlása fúrásokban, feltárásokban és vágatokban hasonló az összes egyedi törés eloszlásához,
s főleg abban különbözik attól, hogy mindhárom csoportban megerősödik a hosszanti (ÉNy-i dőlésű) maximum. A feltárásokat kivéve ezek jutnak túlsúlyra a haránt irányú ÉNy–DK-i csapású (ÉK-i dőlésű) töréses övekkel szemben. Emellett
a vágatokban jelentőssé válnak a K–Ny-i csapású övek és — bár alárendeltek maradnak a többi irányhoz képest — nagyobb szerephez jutnak a közel É–D-i irányú (Ny-i dőlésű) töréses övek is.
A lényegesen kisebb területet jellemző kutatóárkok töréses öveinek eloszlásképei között határozott különbség észlelhető, amely teljes mértékben követi az árkok egyedi töréseinek eloszlásképében mutatkozó különbségeket (GYALOG et al.
2003g). Míg az A1 árok a kutatási területre regionálisan jellemző fő irányokat tükrözi, addig az A2 árok ettől határozottan eltér. Itt tehát kisebb szerkezeti részegységekről beszélhetünk.
A terület töréses szerkezeti modellje
A terület töréses szerkezeti modelljét az aljzattérképen (2. melléklet) feltüntetett szerkezeti vonalak, töréses övek rendszere
jeleníti meg. A modell maga egyfelől azon töréses övek adataiból épül fel, amelyeket a fúrásokból és vágatokból a gránitfelszínre kifuttattunk, másrészt azokból, amelyeket az alaphegység felszínén közvetlenül (kutatóárkokban, feltárásokban)
észleltünk. Az övek meghosszabbításai, csatlakozásai, metsződései is tükröznek egyfajta koncepciót, amelyet számos adatrendszer (kisebb jelentőségű törések eloszlásképe, a feltárások és árkok szerkezeti térképezésének adatai, a vágatok dokumentálása, a területről szerzett földtani ismeretek, valamint a hidrodinamikai mérések és modellezési eredmények) integrált
értékelése során alakítottunk ki. Mindemellett igyekeztünk adatszerű, konzervatív rajzolatot létrehozni. A térkép rajzolatának
ismertetése előtt vázoljuk azokat a főbb szempontokat, amelyek a rajzolat kialakításában szerepet játszottak.
A kőzethatárok (monzonit, hibrid kőzetek, monzogránit és leukokrata telérek között) és a metamorf jelenségek
(palásság, milonitok) síkjai az egész területen főképp ÉK–DNy-i csapású (hosszanti) anizotrópiát képviselnek.
Eloszlásuk — kismértékű hajladozással és utólagos szerkezeti hatásoktól befolyásoltan is — ad egyfajta általános
mintázatot. Az anizotrópia mértéke, erőssége, sűrűsége ugyanakkor tág határok között változik a kutatási területen.
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Az egyedi törések és töréses övek eloszlásában — a vágatoktól eltekintve — a leggyakoribbak a kb. ÉNy–DK-i csapású haránttörések, viszonylag nagy azimutbeli szórással. A másik legjelentősebb maximum a nagyjából ÉK–DNy-i
csapású („Mecsekalja” irányú vagy hosszanti) törések csoportja. A vágatokban az egyedi törések között meghatározóak
a K–Ny-i és KDK–NyÉNy-i csapású törések, jóllehet a haránt és hosszanti irányú törések jelentősége is igen nagy.
Ezeken kívül — alárendelt szereppel — előfordulnak meredek és közepes dőlésszögű, É–D-i csapású objektumok is. A
K–Ny-i és KDK–NyÉNy-i irány a töréses övek és a vetőkarcos törések eloszlásában az egyedi töréseknél tapasztalt eloszlásokhoz képest gyakoribb.
Az állandó törésmintázatok mellett vannak lokális eloszlási mintázatok is, amelyek bizonyos maximumok helyi felerősödésében jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy kisebb deformációs egységek (szerkezeti domének) alakultak ki a területen. Példaként említhető az ÉK–DNy-i csapás egyértelmű dominanciája a Mecsekalja-övben és környékén vagy a DK-i
dőlés dominanciája az Üveghuta Üh–(4–5) és –26 fúrás térségében. A lokális eloszlásképek eltérése jól megfigyelhető a
két kutatóárokban is mind az egyedi törések, mind a töréses övek esetében. Ilyen jelleget mutat továbbá a töréses övek
kb. K–Ny-i csapásmaximuma a Kismórágy környéki és az Anyák-kútja melletti kőfejtőben. Ez utóbbi erősödik fel —
ahogy azt az egyedi törések kapcsán korábban bemutattuk — a vágatok összesített törésképében is.
Ennek kapcsán ugyanakkor érdemes hangsúlyozni, hogy a lejtaknák mintegy másfél km hosszban dokumentált szakaszának — K–Ny-i törések által uralt — összképe kisebb (néhány száz méteres) blokkokból áll össze (harántirányú törések
és töréses övek dominanciája az első kb. 400 méteren, K–Ny-i dominancia 400 és 600–650 m között, a hosszanti irány
erőteljes megjelenése 600–650 m és kb. 1200–1250 m között, majd ismét közel K–Ny-i csapások a vágatok végéig).
Az elvetések, elmozdulások amplitúdójáról rendkívül nehéz számszerű következtetéseket levonni, hiszen hiányoznak
a viszonyításhoz szükséges, egyértelműen azonosítható markerek. Ahol mégis voltak ilyenek (általában telérek), ott deciméteres elvetések látszottak leggyakoribbnak, ritkábban méteres elvetésre lehetett következtetni. Egyedül a Péter-törés
mentén tételezünk fel kb. 15 m-es balos elvetést, ami az öv két oldalán települő leukokrata kőzettelérek korrelációjából
adódik. Ezt fiatal (miocén?) elmozdulásnak tartjuk, ami abból adódik, hogy az öv torlasztó zónaként működik, tehát viszonylag jelentős kiterjedésűnek kell lennie, illetve a csapása mentén az agyagos magzóna/magzónák nem lehet(nek)
számottevő mértékben elmozdítva, „átlyukasztva”. Ezek a kritériumok pedig akkor teljesülnek, ha az elmozdulás a többi
töréscsalád menti elmozdulásokhoz képest fiatal.
A kinematikai képet ugyanakkor bonyolítja, hogy ebben a töréses övben zömében jobbos (a korrelációval kapott
elmozdulással ellentétes) vetőkarcokat lehetett észlelni a vágatokban, de ezeket még fiatalabb, kis amplitúdójú mozgásoknak tartjuk. Megjegyezzük továbbá, hogy a vágatokon kívüli leukokrata telérrajok feltételezésével a zóna mentén jobbos elmozdulás is „levezethető” lenne. Természetesen egyes töréses övekben a fentebb tárgyaltaknál jóval nagyobb elvetések is akkumulálódhattak, de erre nézve nem áll rendelkezésünkre közvetlen megfigyelés. E vonatkozásban némi támpontot nyújt ugyanakkor, hogy a térképezett területen a Mecsekalja-öv sehol sincs számottevő mértékben elvetve, ami
arra utal, hogy az övvel szöget bezáró, fő csapásmaximumokat képviselő töréses övek mentén nem ment végbe igazán
jelentős (tehát 1:10 000-es térképen is ábrázolható) mértékű elmozdulás.
Ugyancsak problematikus az egyes földtani és szerkezeti objektumok — mindenekelőtt a töréses szerkezeti elemek
— kiterjeszthetősége és követhetősége. Általában véve a vonalas elemek a kutatási területen nehezen korrelálhatóak.
Még a jelentős töréses övek között is ritkák az olyanok, amelyeknél a kőzettani, illetve kísérő elváltozásokból vagy
kitöltésekből fakadó hasonlóság egyértelművé teszi a lejtaknák közötti összeköthetőséget. A fúrások töréses öveinek korrelációja még nehezebb (a korrelációs távolság kb. 100-200 m). A felszíni Üh–42 és a vágatbeli Bp–1 fúrás közti törésesöv korrelációja például kb. 100 m távolságra terjed ki. Másfelől a terület egyik legjelentősebb zónája, a Gyula-törés, ha
nem is egyedi síkokkal, de átlépő, egymásba fonódó síkkötegek feltételezésével néhány száz méterre is követhető. A
hosszabb távon követhető töréses övek és torlasztó zónák egyedi síkok kötegeiként, fonadékaként értelmezhetők. Ezek a
fonatok akár több tíz méter széles, teljesen intakt kőzetblokkokat is közrezárhatnak. Ilyen fonatok létezését igazolja pl.
az Üveghuta Üh–42 fúrás egyedi töréses öveinek képe és a Gyula-törés öve.
Feltétlenül szólnunk kell még az adatok és következtetések bizonytalanságáról. A terület feltártsága igen gyenge, így
a kutatás nyilvánvalóan csak egy viszonylag „durva” felbontású földtani-szerkezeti kép kialakítását teszi lehetővé. A gyér
feltártság fokozottan igaz a töréses övek tekintetében, mivel az ezeket felépítő vetőkőzetek állékonysága jellemzően kicsi,
így e kőzetek hamar áldozatul esnek az eróziónak. A mesterséges kutatólétesítményekben mért egyedi földtani-tektonikai
adatok bizonytalansága az adott méretarányban kicsi, így a települési adatok megbízhatóak.
Ugyanakkor az adatok kiterjeszthetősége már egyáltalán nem problémamentes. A töréses övek dőlésmeghatározásánál a fúrásokban szinte kizárólag a lyukfal-televíziós módszerre támaszkodhattunk. A meghatározásokat és a kiterjeszthetőséget ebben az esetben jelentős bizonytalanság terheli. A vágatok dokumentációjában a dőlésmeghatározás biztonsága viszonylag nagy, bár a legfontosabb töréses övek biztonságtechnikai okokból ez esetben is csak közvetetten voltak
észlelhetők. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a területről szerzett igen nagyszámú ismeret és mérés az általános
földtani-tektonikai képet viszonylag jól leírja, de a konkrét, lokális interpretációk megbízhatósága átlagosan közepesnek
mondható.
Mindezek alapján a terület töréshálójában (2. melléklet) a következő töréscsaládok tekinthetők meghatározónak:
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— A terület magmás és metamorf szerkezeteivel kb. párhuzamos, hosszanti (kb. ÉK–DNy-i, ±10°) síkok, amelyek
hajladozva elérik a KÉK–NyDNy-i irányt is. Ezek dőlésszöge általában 70–85°, uralkodó dőlésiránya ÉNy-i.
— Az előbb említett irányhoz képest haránt helyzetű, ÉNy–DK-i és ÉÉNy–DDK-i törésrendszerek, amelyek feltehetően átszelik a csapásirányú törésrendszert. Dőlésszögük meredek, dőlésirányuk uralkodóan ÉK-i.
— K–Ny-i és KDK–NyÉNy-i irányú töréscsalád. Dőlésszöge függőlegeshez közeli.
— Alárendeltebb jelentőségű a kb. É–D-i csapású töréscsalád. A dőlésszög ezen belül erősen ingadozik. Előfordulnak függőlegeshez közeli zónák és törések, ugyanakkor jellemző egy laposabb, 35–55°-os dőlésszögű csoport is. Túlsúlyban azonban a meredek Ny-i dőlésűek vannak.

A MECSEKALJA-ÖV SZERKEZETI KÉPE
A kutatási terület alaphegységi szerkezetének legfontosabb eleme a kb. 1 km széles Mecsekalja-öv. Maga az öv, továbbá a tőle ÉNy-ra és DK-re eső terület alkotja az aljzatszerkezet három fő egységét (2. melléklet):
1) A kutatási terület ÉNy-i részén, a Mecsekalja-övtől ÉNy-ra a Keleti-Mecsekből ismert mezozoos képződmények
(főként Vasasi Márga) alkotják a prekainozoos alaphegység felszínét.
2) Területünk ÉNy-i és É-i részén a Mecsekalja-öv mintegy 0,8–1,2 km széles és kb. ÉK–DNy-i csapású zónája az
alsó-paleozoos Ófalui Formációcsoport kőzeteiből áll.
3) Területünk további részei a Mecsekalja-övtől DK-re esnek, itt az alaphegységet a Mórágyi Gránit építi fel, benne
meredek településű, keskeny pásztákban Bátaapáti Metahomokkővel.
A Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció kőzettelérei mindhárom egységben előfordulnak.
A Mecsekalja-öv ÉNy-i és DK-i határa nyilvánvalóan eltérő jellegű, hiszen míg a DK-i határ mentén a kristályos
alaphegység két fő képződménycsoportja (a Mórágyi Gránit Formáció és az Ófalui Formációcsoport) érintkezik, addig
az ÉNy-i határ mentén az alsó-jura (Vasasi Márga Formáció) és a paleozoos (Ófalui Formációcsoport) képződmények
kerültek szerkezeti kontaktusba.
Nagyságrendje és a két határ különbözősége miatt a Mecsekalja-övet nem tárgyaltuk sem a variszkuszi, sem az alpi
orogenezishez kapcsolódó szerkezetek között. Az öv kitöltése — az Ófalui Formációcsoport kőzetegyüttese — variszkuszi nyírási övet körvonalaz, míg az öv ÉNy-i határa alpi töréses övet követ. A DK-i határ alpi kiújulására nem mutat
semmi jel, ebből következően úgy gondoljuk, ez az öv eredeti variszkuszi határa.
A MECSEKALJA-ÖV DK-I HATÁRA
A Mecsekalja-öv DK-i határa mentén érintkező kristályos képződményekben mind a magmás, mind a metamorf fejlődési
szakaszhoz kötődő szerkezetek — léptéktől függetlenül — egyaránt kb. ÉK–DNy-i csapásúak, amely csapáshoz túlnyomóan
meredek ÉNy-i dőlés társul. Ezek a szerkezetek — mint korábban, a magmás és a képlékeny szerkezeteknél részletesen is
bemutattuk — a szerkezetalakulás variszkuszi szakaszához kapcsolódnak. Mivel a Mecsekalja-öv déli határa ugyanilyen
irányítottságú (az Alsónána An–1A jelű fúrásban a Mórágyi Gránit JANTSKY [1979] szerint az Ófalui Formációcsoport alá
dől), joggal feltételezhető, hogy e szerkezeti határ elsődlegesen szintén variszkuszi eredetű (SZEDERKÉNYI 1977).
A Mecsekalja-öv DK-i határáról, illetve az annak mentén végbement szerkezeti mozgásokról csak kevés közvetlen
információ áll rendelkezésünkre. E határ tektonikus jellegére utal, hogy a gránittest viszonylagos közelségében sehol sem
figyelhetők meg kontaktmetamorf jelenségek az Ófalui Formációcsoportban. A határ egyes részletei a kutatási terület két
körzetében — a Köves-patak völgyében és az Aranyos-völgyben — tárulnak fel, bár a kontaktus közvetlenül sehol sem
tanulmányozható.
Az Aranyos-völgyben (a felső, D-i végén) korábban egy időközben jórészt már beomlott alapszelvény (1250. és 1251.
sz. feltárás) tárta fel az Ófalui Formációcsoport és a Mórágy Gránit Formáció érintkezését (SZEDERKÉNYI 1987a), amely
a közölt szelvény szerint tektonikus eredetű, bár a szelvényhez mellékelt magyarázó — JANTSKY (1979) koncepcióját
követve — folyamatos átmenetet ír le a két képződménycsoport között, utólagos, fiatal töréseknek minősítve a köztük
észlelt tektonikus zónákat.
A Köves-patak völgyében (annak ÉK-i részén) a képződmények térbeli helyzete meglehetősen furcsa lefutású határt
rajzol ki, hiszen csapás mentén a patak mindkét oldalán egyaránt előbukkannak a két formáció jól azonosítható képződményei (2. melléklet). JANTSKY (1979) e helyzetet harántvetőkkel igyekezett megoldani, de a képződmények térbeli
helyzetét magyarázhatja az övbe benyírt kisebb gránittest vagy akár az Ófalui Formációcsoport rátolódása is a gránittestre. Ez utóbbit igazolhatják a megfigyelt ÉNy-i és DK-i dőlésű palássági adatok (KOROKNAI 2006e). Tovább DNy-ra a
Mecsekalja-öv DK-i határát hozzávetőlegesen a Köves-patak kb. ÉK–DNy-i irányú völgyszakasza jelöli ki.
A kutatási területen kívül a két képződmény tektonikus érintkezését jelzi a köztük megismert, vastag összetört zóna
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az Alsónána An–1A jelű fúrásban (JANTSKY 1979). Hidrotermális kitöltésekkel kísért, zúzott öv menti tektonikus érintkezést írt le SZEDERKÉNYI (1987e) az Ófalui Formációcsoport és a Mórágyi Gránit Formáció között az erdősmecskei alapszelvényből is.
A két képződmény közötti viszony eredeti jellegét igazoló közvetlen megfigyelést nem ismerünk. SZEDERKÉNYI
(1998) elsődlegesen az Ófalui Formációcsoport takarós helyzetét tételezi fel, amiből a tárgyalt érintkezés takaróhatárminősítése következne. Ugyanakkor a takarós kontaktus lehetősége a korábbi elemzésekben (SZEDERKÉNYI 1974, 1977)
nem merült fel, e munkák a Mecsekalja-övben végbement, a variszkuszi orogenezishez kapcsolódó, szelektív olvadással
kísért, transzkurrens mozgást (balos eltolódást) említenek, amelynek mértéke mintegy 40 km-t tett ki.
A MECSEKALJA-ÖV ÉNY-I HATÁRA
A Mecsekalja-öv ÉNy-i határa — szemben a DK-ivel — egy régóta (VADÁSZ 1930) ismert szerkezeti vonal. A munkák
többsége ezt a vonalat nem minősíti, mint ahogy Magyarország szerkezetföldtani térképe (DANK, FÜLÖP 1990) sem. WEIN
et al. (1965) vetőt, HETÉNYI et al. (1982) DK-i irányú feltolódást, NÉMEDI VARGA (1983) és CSONTOS et al. (1991) balos
eltolódást, CSONTOS, BERGERAT (1993) és BARABÁS, BARABÁSNÉ STUHL (1998) nem minősített vonalat, FODOR et al. (1999)
déli irányú feltolódást ábrázol (az egész Mecsekalja-öv mentén). A vonal szerzőnként eltérő minősítése legalább részben
abból adódik, hogy a különböző szerzők a vonal eltérő földtani korszakokban mutatkozó aktivitását vizsgálták.
A Mecsekalja-övet a liász képződményektől (területünkön: Vasasi Márga) elválasztó szerkezeti vonalat a közeli településről Ófalui-törésként (vö. „ófalui vető” — JANTSKY 1979, p. 168 és „Ófalui-vonal” — CSÁSZÁR 2005, p. 212) látjuk
célszerűnek megjelölni. A „törés” valójában egy legalább 10 m, de akár több tucat m széles öv. A részletes felvételezés
eredményeként egyértelművé vált, hogy DNy felől haladva a Rák-patakon átvezető híd után néhány tucat méternyire
(602. sz. feltárás) az addig ÉK–DNy-i csapású vonal KÉK–NyDNy-i csapásúra vált. A csapásváltás környezetében az
Ófalui-törés lefutásába CSÁSZÁR et al. (2005) és CSÁSZÁR (2005) két haránttörést iktatott be, mert az egyetlen ponton
(711.+713.+715. sz. feltárás) megfigyelt kb. 70°-os dőlést az Ófalui-törés teljes hosszára érvényesnek gondolta.

31. ábra. Az Ófalui-törés síkjának szintvonalas térképe (Balla Z.)
1 — a Mecsekalja-öv határa a prekainozoos aljzat felszínén, 2 — az Ófalui-törés síkjának szintvonala (m Bf), 3 — fúrás az Ófalui-törés síkjának
észlelt magasságával (m Bf), 4 — a kutatási terület Ny-i határa (Y = 612)

Figure 31. Contour line map of the plane of the Ófalu Fault (Balla, Z.)
1 — the boundary of the Mecsekalja Zone in the surface of the pre-Cainozoic basement, 2 — contour line (m a.s.l.) of the plane of the Ófalu
Fracture, 3 — borehole with the observed position (m a.s.l.) of the plane of the Ófalu Fracture, 4 — the western boundary of the research area (Y
= 612)
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A kőszénkutatási eredményei alapján szerkesztett szelvényeiben azonban NAGY J. (1971) a törés síkját 35–40°-os
dőléssel ábrázolta, míg az Ófalu Ó–1 és Ó–2, illetve a Zsibrik Zs–1 jelű fúrás alapján szerkesztett szelvényeiben JANTSKY
(1979) 50° körüli dőléssel számolt. Mindennek alapján a kb. 70°-os dőlést helyi anomáliának tekintjük, s a vázolt fúrások alapján az Ófalui-törés síkját laposabbnak véljük. Térképünket (2. melléklet) és szelvényeinket (6. melléklet) 50°-os
dőléssel (31. ábra) szerkesztettük, s így „nem volt szükségünk” harántvetőkre.
Az Ófalui-törést — pontosabban az azt képező töréses öv É-i részét — az Aranyos-völgy bejáratának K-i oldalában
végzett mesterséges árkolás (713. sz. feltárás) tárta fel (CSÁSZÁR 2005). Itt a kontaktuson egy több méter vastag, meredeken ÉNy felé dőlő, agyagos mátrixban változatos anyagú törmeléket magában foglaló, zúzott zóna található. E feltárásban az elmozdulás jellegét egyértelműen igazoló vetőkarc nem észlelhető. Az Aranyos-völgy bejáratának Ny-i oldalán,
a Goldgrundpuszta melletti, az Ófalui-töréstől mindössze 40-50 m-re lévő 842. sz. feltárásban viszont CSÁSZÁR et al.
(2005) a Vasasi Márga homokkövének felületén kb. 200/30° alatti markáns, talán jobbos eltolódással kapcsolatos vetőkarcokat észlelt (XXIII. tábla, 1. kép). CSÁSZÁR (2005) az Ófalui-törést eltolódásnak, az eltolódás jellegét feltételesen
jobbosnak minősítette. A karcos sík csapása kb. 20°-os szöget zár be az Ófalui-törés helyi lefutásával, így — a síkot
Riedel-törésnek tekintve — a jobbos eltolódás valóban kiterjeszthető lenne a Mecsekalja-öv É-i határára. Az elvetés
mértékét CSÁSZÁR (2005) legalább 20 km-esnek, korát pedig szintén feltételesen neogénnek vélte.
Az elmozdulás jellegét a felvételi terület északi részén, illetve annak közvetlen ÉNy-i szomszédságában végzett
kőszénkutatási vizsgálatok eredményei alapján NAGY J. (1971) áttolódásnak („rápikkelyeződés”) gondolta. JANTSKY (1979)
térképén „lineamensnek”, szövegében (168. o.) „vetőnek” minősítette. A mozgás korát egyik kutató sem tárgyalta.
A felvételi területtől lényegesen távolabb eső Pécsről WEIN (1961) intrapannon korú („rhodani fázis”), D-i vergenciájú feltolódást dokumentált a Mecsekalja-öv mentén. Áttekintő szerkezeti térképén e feltolódás az Ófalu és Zsibrik
közötti területrészig követhető. Pécsről közölt szelvénye több, meglehetősen keskeny, igen különböző korú képződményekből felépülő, D-i vergenciájú pikkelyt ábrázol. A szerkezeti kép igen hasonló az eltolódások mentén kialakuló pozitív virágszerkezetekhez.
A hatvanas és hetvenes évekből származó leírásokban álló „vető” kifejezéssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk,
hogy abban az időben ez kétféle értelemben volt használatos: egyrészt általában véve törést, másrészt mai értelemben
vett normál vetőt is jelentett. Csak az illető szövegek elemzésével deríthetjük ki, melyik esetben melyik értelmezéssel
van dolgunk.
Az Ófalui-törés dőlés felőli („levetett”) szárnyán fiatalabb képződmények vannak, s ez első pillantásra normál vetőt
feltételez. Függetlenül attól, hogy az elmozdulás valóságos iránya milyen volt, ez a kép nyilvánvalóan azt jelenti, hogy
az Ófalui-törés mentén a mezozoikumban, illetve kainozoikumban jelentős elmozdulás játszódott le. A mai helyzet —
az érintkező képződmények korából és a Mecsek hegységi jura–alsó-kréta rétegsor folyamatosságából következően —
csak a kora-krétát követően jöhetett létre.
A MECSEKALJA-ÖV BELSŐ SZERKEZETE
A Mecsekalja-öv belső szerkezetét az öv csapásával kb. párhuzamos sávokba-lencsékbe rendeződő képződménycsoportok jellemzik. Ezek belső szerkezetét alapvetően szoros-izoklinális, többnyire átbuktatott helyzetű, DK-i vergenciájú
redők határozzák meg, amelyek csapás menti követhetősége azonban bizonytalan. A Mecsekalja-övet alkotó Ófalui
Formációcsoport a gyűrt szerkezet tagolása szempontjából első közelítésben két fő részre bontható: a Studervölgyi
Gneisz képviseli a mélyebb helyzetű egységet, amely felett az üledékes eredetű képződmények (Kövespataki Kvarcfillit,
Juhhodályvölgyi Mészkő) és az ezekhez kapcsolódó kisméretű amfibolittestek(Erdősmecskei Amfibolit), valamint az
Aranyosvölgyi Szerpentinit alkotnak egy magasabb helyzetű egységet. Térképünkön (2. melléklet) és az E–F földtaniszelvényen (6. melléklet) a főként üledékes kőzeteket tartalmazó, magasabb szerkezeti helyzetű egység megjelenése
szinformok tengelyzónájához, míg a mélyebb helyzetű Studervölgyi Gneisz kibukkanásai antiformokhoz köthetők. A
redőtengelyek a feltárásokban végzett mérések szerint átlagosan kb. párhuzamosak az öv ÉK–DNy-i csapásával.
Mindennek alapján a Mecsekalja-öv nem egyszerűen egy meredek állású, képlékeny nyírózóna, amelyben a különféle
rétegtani-szerkezeti egységekből származó képződmények teljesen kaotikus településsel („tektonikusan összegyúrva”)
fordulnak elő egymás mellett, hanem az öv belső felépítése is egyfajta „rendszert” hordoz.
JANTSKY (1979) térképe az Aranyos-, illetve a Juhhodály-völgyben észlelt kristályosmészkő-feltárásokat egy képződménysávba helyezte. Ezek egymáshoz viszonyítva eltolt helyzetének problémáját az Aranyos- és a Studer-völgy közé
iktatott — terepen nem észlelhető — harántvetővel oldotta meg. Térképünk szerint azonban a kristályos mészkő előfordulásai nemcsak egyetlen, üledékes eredetű kőzetekből felépülő sávhoz kapcsolódhatnak, hanem a legelterjedtebb Studervölgyi Gneiszben megjelenő további üledékes vonulatokhoz is kötődhetnek, amelyek jelenlétére részint épp a lefolytatott térképezés (GYALOG et al. 2006c) mutatott rá. E feltételezést elfogadva a Juhhodály-völgy déli részén a kristályos
mészkő és kapcsolódó fillit előfordulásait az általános csapás mentén korrelálhatjuk az Aranyos-völgy északi harmadában megjelenő fillitelőfordulásokkal is. Az Aranyos-völgy középső részén megjelenő vastagabb üledékes képződ151

ménysáv (legalábbis annak déli része) pedig a Köves-patak völgyében feltárt fillittel és amfibolittal, illetve ennek ÉK-i
folytatásában a Bátaapáti Ba–I jelű fúrással feltárt mészfillittel és amfibolittal alkothat egységet. E megoldás mellett az
alábbi érvek említhetők:
A Mecsekalja-öv nyugati folytatásában, Erdősmecske és Pusztakisfalu térségében a fúrási adatok (JANTSKY 1979)
szerint az üledékes eredetű képződmények (mészfillit, fillit) a „réteges migmatitok” (= Studervölgyi Gneisz) északi oldalán jelennek meg, amire a legkézenfekvőbb magyarázat az lenne, ha több, üledékes kőzetekből álló pászta jelenlétét tételeznénk fel az övben.
A fentebb vázolt, gyűrt belső szerkezetet feltételezve a kristályos mészkő megjelenését kifejezetten várhatnánk az öv
valamennyi üledékes pásztájában.
A fentiektől függetlenül a Mecsekalja-öv további jellegzetes elemeit képezik a meredek tengelyű redők, amelyek a
képződménysávok lefutását lokálisan jelentősen befolyásolják (2. melléklet).
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A kutatási területünket alkotó, a környezetétől elkülönülő, 250-300 m tetőmagasságú dombságot a Lajvér- és Rákpatak vízgyűjtőjéhez tartozó völgyek sűrűn, részben az aljzatba is bevágódva mélyen felszabdalták. Az aljzatot vastag
lösztakaró borítja, ezért a gránit lepusztulásformái fedett helyzetük miatt nem láthatók. A felszínen elsősorban eróziós és
tömegmozgásos formák alakultak ki, a meredek hegyoldalakon rendkívül elterjedtek a csuszamlások.
Az alábbiakban hegyidomtani, folyóvízi és proluviális, tömegmozgásos, valamint antropogén formákat tárgyalunk.
Ezeket a formákat a geomorfológiai térképen (7. melléklet) mutatjuk be.
HEGYIDOMTANI FORMÁK
A hegyidomtani formákhoz a dombság összevont (komplex) genetikájú nagyformái, a dombtetők fennsíkjai, valamint a
hozzájuk csatlakozó gerincek, pihenők, különálló dombok és nyergek, továbbá a tereplépcsők és a különböző típusú lejtők
tartoznak.
Fennsík, völgyközi hát. A völgyekkel sűrűn felszabdalt dombvidéken összefüggő, nagyobb kiterjedésű tetőfelszín nem
maradt fenn. A dombság ÉK–DNy-i tengelyű központi vonulata képezi a Bátaapátitól D-re húzódó vízválasztót, itt az
átlagosan 200-500 m szélességű fennsík magassága eléri a 280-300 m-t. Ettől É-ra a tetőfelszínek fokozatosan vagy lépcsősen alacsonyodnak, a sűrű völgyhálózat következtében kialakult felszabdaltság miatt kiterjedésük szabálytalan. A fennsíkokat és a völgyközi hátakat a geomorfológiai térképen (7. melléklet) összevontuk, mivel legtöbbször mind a két esetben ugyanazt a felszínt ábrázolhatnánk. Megkülönböztettük a fennsíkok és hátak központi részeire jellemző 200 m-es tszf magasságnál
magasabb felszíneket és az előbbiek peremein és nyúlványain kialakult alacsonyabb térszíneket (XXIII. tábla, 2–4. kép).
Lejtőpihenő. A szabálytalanul elhelyezkedő, néhány km2 kiterjedésű fennsíkok és völgyközi hátak lejtőin különböző
kiterjedésű, lépcsősen elhelyezkedő lejtőpihenők alakultak ki.
Mórágytól ÉNy-ra a fennsíkok peremén nagyobb és szabálytalan kiterjedésű, a tetőfelszínnél 20-30 m-rel alacsonyabb lejtőpihenők figyelhetők meg. Ezek a különböző magasságú szintek nem a löszfelszín korábbi lepusztulásszintjeinek maradványai, mert a tetőfelszínt és az alacsonyabb lépcsőket egyaránt a Paksi és Mendei Lösz Formáció borítja. Megfigyelhető, hogy a dombság felszíne ugyanakkor tükrözi az aljzat morfológiáját (2. melléklet), a lösztakaróval
megemelve és a magasságkülönbségeket jobban kihangsúlyozva.
A kisebb kiterjedésű (100-200 m átmérőjű), különböző szintkülönbségű, félkör vagy ovális alakú lejtőpihenők
kialakulása rendszerint csuszamlások következménye (pl. az Éva-völgye Ny-i oldalán vagy a Hömpölyös- és Vadászforrás között a Sólegelő-földön). Más esetekben a peremek és völgyek felé pusztuló felszín lejtőin is kialakultak a lepusztulásból visszamaradt kisebb lejtőpihenők (pl. a Hutai-patak völgyének bal oldalán, a Naspolya- és a Mészárosvölgy közt).
A lejtőpihenők között, a tetőfelszínekhez hasonlóan elkülönítettük a 200 m-es tszf magasságnál magasabban, illetve
alacsonyabban fekvő szinten lévőket.
Gerinc, meredek gerinc, hegyorr. A fennsíkokból fokozatosan alacsonyodó, meredek falú, keskeny, hosszú gerincek
ágaznak ki. A geomorfológiai térképen (7. melléklet) külön ábrázoltuk a vízszintes vagy enyhén lejtő gerinceket és a
meredeken letörő hegyorrokat.
Különálló kis dombok a tetőfelszínek völgyek felé alacsonyodó peremi részein fordulnak elő. Legtöbbször keskeny
hátakon, gerinceken alakulnak ki, ha hátravágódó völgyek átvágják vagy lepusztítják a hát vagy gerinc egy szakaszát. Más
esetekben a csuszamlási halmazok is visszamaradhatnak különálló kis domb formájában, pl. a Tölgyfa-domb Ny-i oldalán.
Nyereg. A völgyi vízválasztót hordozó nyergek két oldalról hátravágódó völgyfők közt alacsonyodó felszíneken, gerinceken alakulnak ki.
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Tereplépcső, löszfal. A tetőperemeken és a lejtőkön 1-3 m
magas tereplépcsőket lehet megfigyelni, ezek sokszor függőleges löszfalak formájában jelennek meg. Egy részük
csuszamlások következtében keletkezett kisebb szakadási
front. Ilyeneket láthatunk pl. a Köves-patak DK-i irányba fordulásánál, a völgy bal oldalán. Ide soroltuk a geomorfológiai
térképen a mesterséges eredetű lépcsőket is, a teraszos szőlőművelés, útbevágás során kialakított, vagy a települések esetében a pincék, házak mögött bevágott löszfalakat.
Erősen pusztuló lejtő. A különböző lejtőtípusok közül a
jelenleg is erős pusztulásnak kitett lejtőszakaszokat jelöltük.
A völgyek intenzív bevágódása miatt a völgytalp, illetve
árokbevágódás feletti sávban 40-50 méter magasságig elter32. ábra. Völgyvállal tört lejtő elvi szelvénye
1 — völgykitöltés és lejtőképződmény; 2 — Udvari Lösz Formájedtek a domború és egyenes lejtők, amelyek alján alig van
ciócsoport; 3 — Fenyvestetői Vörösagyag Formáció; 4 —Mórágyi
felhalmozódás. Az aljzatba vágódó lejtőket csak vékony kőGránit Formáció; V = völgyváll
zettörmelék és talajhordalék borítja. Ezeken a völgyoldaFigure 32. Conceptual section of a slope broken near the vallakon a felszín ma is erősen pusztul, eróziós barázdák és
ley shoulder
különböző lejtőfolyamatok — lemosás, kisebb omlások, az
1 — valley fill and slope deposit; 2 — Udvari Loess Group; 3 —
Fenyvestető Red Clay Formation; 4 — Mórágy Granite
árkok partszakadásai, kúszás, olvadás utáni sárfolyás —
Formation; V = valley shoulder
következtében. Ez tapasztalható pl. a Mészkemence-völgy
bal, illetve a Mély-völgy felső szakaszának jobb oldalán
(XXIII. tábla, 5. kép és XXIV. tábla, 1. kép).
A dombságokon általában jellemző normális lejtő a
területünkön ritkán fordul elő. Ilyen leginkább a völgyek
felső szakaszán a völgyfők körül figyelhető meg. E lejtőkön
is folyik a völgyek hátrálása miatt a felszín pusztulása, a
bevágódás ezeken a szakaszokon kisebb árkok és eróziós
barázdák megjelenésével kezdődik.
A vizsgált területen legjellemzőbbek a tört vagy kettősen tört lejtők, ezek elsősorban a csuszamlások módosító
hatása és a völgytalpakon képződő vízmosások miatt alakultak ki. Az utóbbi esetben a tetők felől a völgyek felé ereszkedő lejtőket a völgytalpba mélyülő árok pereme töri meg
33. ábra. Rétegcsuszamlással kialakult lejtő elvi szelvénye
(32. ábra, XXIV. tábla, 2. kép).
1 — völgykitöltés és lejtőképződmény; 2 — csuszamlásos képCsuszamlások következtében kialakult lejtőkre jellemző a
ződmény; 3 — Udvari Lösz Formációcsoport; 4 — Fenyvestetői
dombtető alatti meredek lejtőszakasz, amely a csuszamlás lejVörösagyag Formáció; 5 — Mórágyi Gránit Formáció; F = szakadási front; H = csuszamlási halmaz; V = völgyváll
tőfolyamatokkal módosult szakadási frontja. Ez alatt lankás
szakasz következik, a csuszamlás halmazának kissé hullámos
Figure 33. Conceptual section of slope formed by transitionalslide
felszíne. A csuszamlás által eltömött völgyek újabb bevágódá1 — valley fill and slope deposit; 2 — landslide sequence; 2 —
sa alakította ki a lejtő alsó, újból meredek szakaszát (33. ábra).
Udvari Loess Group; 3 — Fenyvestető Red Clay Formation; 4 —
Általában megállapítható, hogy a lejtőkön a felületi leMórágy Granite Formation; F = rupture front; H = landslide mass;
pusztulás a terület erdős borítása miatt csekély, illetve csak
V = valley shoulder
egyes szakaszokon, főleg a völgyoldalak mentén, a lejtők
alsó, meredek sávjában intenzív. Erőteljesen pusztulnak viszont a lejtők a vonalas erózió, a völgyfők hátrálása, valamint
a barázdák és árkok mélyülése által.
A Földrajztudományi Kutatóintézet (SCHWEITZER et al. 2008) talajeróziós vizsgálatai során a Bátaapáti területén
kijelölt, növényzettől fedetlen parcellákon 2006. évi adatok alapján 30 t/ha/év talajpusztulást mértek. A növényzet talajvédő hatását mutatja, hogy esőszimulátorral fedetlen lejtőn 13 g/l, gyeppel fedett lejtőn 4,2 g/l volt a vizsgált hordalékszállítási átlag. Eróziós modellezéssel szántóföldön 9 mm/év talajlepusztulást mutattak ki, ami 105 t/ha/év talajveszteséget jelent. Megállapításuk szerint vizsgálati területükön jelenleg az areális és vonalas erózió a legfontosabb felszínalakító folyamat.
FOLYÓVÍZI ÉS PROLUVIÁLIS FORMÁK
A folyóvízi és proluviális formákhoz soroltuk a folyóvizek eróziós és akkumulációs formáit, továbbá az állandó és
időszakos vízfolyások által létrehozott völgyeket, árkokat, ártereket, teraszokat és hordalékkúpokat. Itt szerepeltetjük a pro154

luviális és deluviális eredetű szárazvölgyeket is, mivel ezeket
is időszakosan lefutó vizek alakították, és területünkön a völgyek száraz és vízfolyásos szakaszai alakilag nem különböznek egymástól. Tipikus tál alakú deráziós völgy területünkön alig fordul elő, leginkább a völgyek felső szakasza a
völgyfők körül mutat deráziós völgyformát, ezeket mint
völgyfőket tüntettük fel. A széles árterű patakvölgyek kivételével a völgyek keresztmetszete V alakú, az esetek több34. ábra. Völgy elvi hosszmetszete
ségében a völgytalpon vízmosásként kialakult árok mélyült.
1 — völgykitöltés; 2 — Udvari Lösz Formációcsoport; 3 — FenyA terület legjellemzőbb eróziós formái a völgyek és vízvestetői Vörösagyag Formáció; 4 — Mórágyi Gránit Formáció;
mosások. A völgyek felső szakasza löszben képződött, a na5 — A völgyváll vetülete a szelvényben, A = akkumulációs szagyobb völgyek alsó szakasza több méter mélyen az aljzatba is
kasz; B–Hsz = bevágódó és hordalékszállító szakasz; H =
hátravágódó szakasz; V = völgyváll vetülete a szelvényben
bevágódott. Ha bevágódásuk eléri a mállott gránitban tárolódó talajvíz szintjét, a völgytalpon időszakos vagy állandó Figure 34. Conceptual longitudinal section of a valley
1 — valley fill and slope deposit; 2 — Udvari Loess Group; 3 —
források jelennek meg. A gyors bevágódás következtében a
Fenyvestető Red Clay Formation; 4 — Mórágy Granite Formation;
völgyoldalakon az aljzat és a laza kőzet érintkezésénél az
5 — Projection of the valley shoulder into the section, A = section
of accumulation; B–Hsz = section of incision and sediment transesetek többségében nincs lejtőtörés. A keményebb kőzetek
port; H = section of regression; V = projection of valley shoulder
(pl. aplit, mikrogránit, gránitporfír) alkotta telérekkel kereszin the section
tezett völgyekben a talpon vízesésszerű fenékküszöbök keletkeztek, nagyságuk elérheti a 8-10 métert is. Ilyen figyelhető
meg a Mészkemence-völgyben (XXIV. tábla, 3. kép) vagy a Nagymórágyi-völgy egyik jobboldali mellékvölgyében.
A völgyek hossztengelyük mentén a bevágódás és hordalékszállítás alapján különböző szakaszokra oszthatók (34. ábra).
A geomorfológiai térképen (7. melléklet) elkülönítettük a hátravágódó völgyfőket, továbbá a bevágódás és a hordalék szállítása, illetve akkumulációja következtében kialakult különféle völgytalpakat, a völgyoldalak és völgyfők kisebb árkait, a
hordalékkúpokat, teraszmaradványokat, löszmélyútból kialakult vízmosásokat, eróziósan felszabdalt lejtőket és időszakosan
vízjárta területeket.
Völgyfő — hátravágódó szakasz. A völgyek felső részén a szétterülő völgyfő lemosással, barázdák és kisebb árkok
bevágódásával, hátrálva, folyamatosan pusztítja a tetőfelszínt. Areális pusztulás inkább a tetők lejtőssé váló peremein
mutatkozik, ez a folyamat azonban a növényzettel való borítottság miatt csekélyebb mértékű. A csapadék lineárisan koncentrált lefolyása következtében a meredek szakaszon eróziós barázdák és árkok jelennek meg. A kialakuló árkok lefelé
gyorsan mélyülnek, 100-200 méteren belül több m mélyre vágódnak. A völgyfőben keletkezett hordalék zöme lehordódik, néha egy része a nagyméretű völgyfők szájában, kis hordalékkúp formájában halmozódik fel.
Völgytalp (V keresztmetszetű völgy), vízmosás, árok — bevágódó és hordalékszállító szakasz. A hátravágódó völgyfőt
a völgy bevágódó és hordalékszállító szakasza követi. A csapadék mennyiségétől és intenzitásától függően időben és térben váltakozva folyik egyrészt a völgy mélyülése, másrészt a völgytalpon összegyűlt hordaléknak az időszakosan lezúduló vizek által való elszállítása. Ezen a szakaszon a völgyek V vagy megközelítően V keresztmetszetűek, talpukon 1-2
m szélességben változó mennyiségű hordalék rakódik le. A területre jellemző, hogy a völgyek többségében a völgytalpon
vízmosásos árkok vágódtak be, átlagos mélységük 5-7 m, de elérhetik a 10-12 m-t is.
A völgyek felső szakaszán a bevágódás dominál, a talpon nem vagy alig marad vissza hordalék. Lejjebb a völgy alján hordalék jelenik meg, de ezt az időszakosan működő erózió eltávolíthatja. A völgy torkolata felé az egyre nagyobb mennyiségben helyben maradó hordalék következtében keskeny sávban allúvium is kialakulhat, fokozatos átmenettel a következő szakaszba. Pl. a Mészkemence-völgy 150 m hosszú, hátravágódó völgyfőjének két oldalát normális lejtő veszi közre, ettől lefelé
1000 m hosszan bevágódó-hordalékszállító szakasz következik a völgytalpon árokkal, baloldalt egyenes pusztuló lejtővel, jobb
oldalán kis csuszamlásokkal, majd a völgy torkolata előtt 400 m-el az akkumulációs szakasz kezdődik. Rövidebb akkumulációs szakaszok, kisebb hordalékkúpok a hordalékszállító szakaszon belül is kialakulhatnak, a mellékvölgyekből érkező hordalék felhalmozódása vagy csuszamlásoknak a völgyet eltömő halmaza következtében, de megfigyelhető olyan esetekben is,
amikor a völgy esése megtörik, és az enyhe esésű részeken feltöltés kezdődik. Pl. a Lajvér-völgybe É-ról a juhászatnál befutó
völgyben a völgyoldali csuszamlások következtében az árkos bevágódások és a feltöltődő szakaszok többször váltakoznak.
A terület völgyeit az árkok peremén és a völgytalpakon sok esetben lépcsős felszínek kísérik (XXIV. tábla, 4. és 5. kép),
amelyek az eddigi irodalomban (LOVÁSZ 1974, 1981) völgyvállak, völgyvállteraszok elnevezéssel szerepelnek. Kialakulásuk
és elhelyezkedésük nem felel meg a nagyobb folyók völgyeiből leírt teraszoknak. A folyóvízi teraszok kialakulását nagyobb,
regionális kiterjedésű szerkezeti mozgásokra és éghajlatváltozásokra vezetik vissza. A völgyvállak kialakulásában az előbbi
okok is részt vehetnek, de a völgyfejlődés saját mechanizmusa is szerepet játszik. Míg a teraszok felszíne a folyóvölgyek
esésével párhuzamosan alakul ki, a völgyvállak a völgy hossztengelyét metszve egymás felett lépcsősen helyezkednek el.
A legfelső völgyváll a völgybe vágódott árok pereme, melyet legtöbbször a völgyoldal lejtőjének megtörése jelez, de
helyenként néhány méter széles, lépcsős felszín formájában is megfigyelhető. A lépcsős felszín a völgyet korábban
kitöltő hordalékban alakult ki.
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A völgytalpak mély árkainak kimélyülését klimatikus okokra vezetjük vissza. Szerkezeti okok feltételezése azért nem
indokolt, mivel ennek hatása más vonatkozásban nem észlelhető. A völgyek már korábban kimélyültek, majd részben feltöltődtek, és az árkok csak a korábbi bevágódást újították fel.
A völgytalpi árok bevágódása és peremén a völgyváll kialakulása a würm–holocén klímaváltozással függ össze. A
folyóvölgyek bevágódása a glaciálisok és interglaciálisok közti átmenet idején a legintenzívebb (GÁBRIS 1997). Ennek oka,
hogy a növényborítás a felmelegedéshez képest később jelentkezik, az evapotranszspiráció mértéke is lassan növekszik, a
megnövekedett csapadék és olvadékvíz nagy része az előbbiek
következtében
a felszínen lefolyik, és nagy pusztítást végez.
35. ábra. Völgy elvi keresztmetszete völgyvállakkal
A Mészkemence-völgyben kialakult magasabb völgy1 — völgykitöltés és lejtőképződmény; 2 — Udvari Lösz Formációcsoport; 3 — Fenyvestetői Vörösagyag Formáció; 4 —Mórágyi
váll alól előkerült fauna (KROLOPP 2003b) alapján a völgy
Gránit Formáció; V = völgyváll
feltöltése a késő-pleisztocén folyamán történt. A terület
Figure 35. Conceptual cross-section of a valley with valley
völgyeinek hasonló felépítése következtében megállapítshoulders
hatjuk, hogy a würm glaciális alatt a völgyek lösszel és
1 — valley fill and slope deposit; 2 — Udvari Loess Group; 3 —
lejtőképződményekkel részben feltöltődtek, majd a würmFenyvestető Red Clay Formation; 4 — Mórágy Granite Formation;
holocén klimaváltáskor a feltöltésbe árkok vágódtak be.
V = valley shoulder
Az árokperemet alkotó völgyváll alatt rendszerint egy
alacsonyabb holocén völgyváll is kifejlődött (35. ábra). Például a Mészkemence-völgyben és a Mórágyi-víz völgyében a
felső völgyváll 1,5-2,5 m magas, ebbe simulnak bele a mellékvölgyek hordalékkúpjai is. Az alacsonyabb szint 0,5-1,0 m,
átlagosan 0,8 m magasságban alakult ki. Alatta 1-2 m széles, allúviummal rendelkező völgytalp fekszik, amelybe a jelenlegi meder 0,1-0,3 m mélyen vágódik be (36. ábra).
A völgyek alsó szakaszán a völgyvállak vagy oldalirányban a völgyoldalakba, vagy mélységük csökkenésével fokozatosan a völgytalpba simulnak. Kivételt képez, ha völgykereszteződéseknél a torkolati hordalékkúp lépcsővel végződik
(XXV. tábla, 1. kép). A völgyek felső szakaszán a vállak magassága csökken, és a vállak kismélységű, hátravágódó árokfallal végződnek, ritkábban a két felső völgyváll összeolvad.
Az árkok vagy hátrálással fejlődnek, vagy — meredekebb lejtő és hirtelen lezúduló vízmennyiség esetén — a völgy
hosszában mélyülnek. Általában megfigyelhető, hogy a völgyek bevágódó-hordalékszállító szakaszán ott keletkezik vagy
mélyül ki árok, ahol a völgy feltöltődött. A feltöltésbe alulról kisebb barázda vagy árok vágódik be, amely hátravágódva új árteret alakít ki, miközben a keletkező lépcső völgyvállként visszamarad. A bevágódás a völgy szájában felhalmozott hordalékkúpból vagy többször ismétlődve a völgy egyes szakaszain kialakult feltöltődésekből indulhat.
KÁZMÉR et al. (2003, 2007) gyökérkitakarásos módszerrel mérte a vízmosások hátravágódásának sebességét. A méré-

36. ábra. A Mórágyi-víz felső szakaszának völgyvállai
1 — árokbevágódás; 2 — hordalékkúp; 3 — 0,5–1,5 m magas völgyváll; 4 — 1,5–2,5 m
magas völgyváll; 5 — akkumulációs völgyszakasz, A–H = a völgy keresztszelvényei

Figure 36. Valley shoulders on the upper tract of the Mórágy Stream
1 — trench downcutting; 2 — debris cone; 3 — 0.5–1.5m high valley shoulder; 4 — 1.5–2.5m high valley shoulder; 5 — valley section
of accumulation; A–H = cross-sections of the valley
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sek nagy szórást mutattak, a szélső értékek 1,15 cm/év és 523 cm/év közé estek. Megállapításuk szerint a hátravágódás sok
tényezőtől függ (felszínborítás, lejtés, időjárás, antropogén hatások), de elsősorban a növényzet befolyásolja.
Akkumulációs völgytalp — akkumulációs szakasz. A szakasz területén a lerakódott üledék mennyisége felülmúlja
vagy a völgyfejlődés egy stádiumában felülmúlta az elszállítottét. A völgy allúviummal feltöltött szakasza kiszélesedik,
a közel sík völgytalp miatt a völgy keresztmetszete teknő alakú lesz. A lapos, gyenge esésű völgytalpon jött létre a vízfolyások holocén ártere, melybe a jelenlegi keskeny meder átlagosan 0,5-2,0 m mélyen bevágódott. A meder bevágódását
a mellékvölgyekből érkező hordalék befolyásolhatja, mélységét egyes szakaszokon lecsökkenti. Például a Hutai-völgyben a kezdetben 0,8-1,0 m mély meder bevágódása két szakaszon is 0,2-0,3 méterre csökken, majd fokozatosan 1,5
méterre nő, ami ettől kezdve végigkíséri a völgyet.
A települések környékén és a nagyobb vízfolyások esetében a medrek mesterségesek. Az árterek szélessége 20–200
m, csak a Rák- és Lajvér-pataknak van ennél szélesebb, 300–500 m széles ártere.
Völgyoldalak és völgyfők kisebb árkai. A völgyoldalakban és a völgyfőkben az összegyűlt csapadék koncentrált
lefolyása következtében barázdák, majd tovább mélyülve kisebb árkok alakulnak ki. Ezek részben a löszben és
lejtőképződményekben jönnek létre, de a meredek lejtőkön a vékony talajhordalékkal borított gránitba is bevágódnak. Az
árkok oldalait egyenes vagy domború lejtők jellemzik, völgytalpuk nincs vagy csak néhány dm széles, hordalékuk a
fővölgybe távozik. A geomorfológiai térképen (7. melléklet) ábrázolt kisebb árkok 1-3 m mélyek.
Hordalékkúp. A nagyobb patakvölgyek mellékvölgyeinek szájában alakultak ki kisebb kiterjedésű hordalékkúpok.
Felszínük vagy beleolvad a fővölgy allúviumának a szintjébe, vagy az esetek többségében lépcsővel végződik, mivel a
fővölgy elnyesi azokat, felhalmozott anyagukat részben elszállítva (XXV. tábla, 1. kép).
Teraszmaradvány. A geomorfológiai térképen a morfológiai szintet képező teraszlépcsőket ábrázoltuk, ezek területünkön a Lajvér-patak völgyében figyelhetők meg. A Mórágyra bevezető útelágazásnál kisebb teraszmaradvány maradt
fenn, a Hutai-patak torkolata körül morfológiai helyzetük alapján fedett helyzetű teraszszintek (71. és 72. sz. feltárás)
tételezhetők fel. A Lajvér-patak völgyének többi részén, továbbá a Hutai-patak, a Köves-patak és a Mórágyi-víz völgyében a jelenlegi allúvium szintje felett többnyire 5-7 m magasan ugyancsak folyóvízi üledék települ, amelyet lösz vagy
lejtőképződmény fed.
A folyóvízi üledékek koruk alapján két szintbe sorolhatók. A Hutai- és Köves-patak völgyében a gránitra települő
idősebb szint kora a rátelepülő barna erdei paleotalajok alapján kora-pleisztocén vége – középső-pleisztocén eleje (762.,
767. és 892. sz. feltárás). Ugyanez állapítható meg a K4 kútban, a gránit és az L7-löszhorizont közt feltárt folyóvízi üledékekről is.
A fiatalabb szint a Lajvér-völgyben és a Mórágyi-víz völgyében figyelhető meg. A kismórágyi Kis-völgy torkolatánál
(80. sz. feltárás) a lösz közé települt folyóvízi üledék kora az üledéket közrefogó paleotalajok korbesorolása alapján a középső-pleisztocén végére, a riss glaciálisba tehető. A Mórágyi-víz völgyében hasonló helyzetben települő folyóvízi
üledék felhalmozódásának kora a Mórágy DNy-i végén a Szállás-völggyel szemben található 1124. és a Lajvér-paztak
völgyében Rozsdásserpenyőnél lévő 71. sz. feltárásból gyűjtött molluszkák alapján a középső-pleisztocénbe, 140 000–
400 000 év közé, ezen belül az intervallum második felébe, a riss glaciálisba helyezhető (KROLOPP 2005).
Löszmélyútból kialakult vízmosás. A nagyobb mélységű, elhagyott löszmélyutak gyakran eróziósan továbbfejlődve
vízmosásokká alakulnak át. Ha az út már járhatatlan, akkor vele párhuzamosan új utat alakítanak ki.
Eróziósan felszabdalt lejtő. A barázdákkal és árkokkal sűrűn felszabdalt lejtők esetében a bevágódásokat összevontan, mint eróziósan felszabdalt lejtőt ábrázoltuk. Ezek a rendszerint meredek lejtőszakaszok a sűrű felárkolások miatt
erősen pusztulnak.
Időszakosan vízjárta terület. A Rák- és Lajvér-patak széles ártereinek kisesésű szakaszain időszakosan pangó vizek
jelennek meg. A Rák-patak völgyében keletkezésüket a patakon létesített halastavak segítették elő.
TÖMEGMOZGÁSOS FORMÁK
Tömegmozgásos formák esetében a létrehozó folyamatokban nem szerepel külön szállító közeg. A kőzetek nem dezintegrálódnak szemcséikre, mint az eróziónál, hanem kohéziójukat többé-kevésbé megtartó szemcsehalmazokként mozognak. A tömegmozgásos formák közül a dombság területén elsősorban csuszamlások találhatók, továbbá egyes völgyszakaszokon többféle tömegmozgásos folyamattal alakított lejtők figyelhetők meg.
Csuszamlások. A kutatási területen rendkívül elterjedtek a csuszamlások, szinte minden meredekebb lejtőn kialakultak. A Hutai-patak és a Mórágyi-víz vízgyűjtőin 24,5 km2-en 139 csuszamlás található (minden 100 m-nél nagyobb
csuszamlási karéjt külön számolva). A nagyszámú csuszamlás kialakulása a földtani felépítés következménye. A dombságot vastag vízáteresztő löszösszlet borítja. Csúszósíkot az alatta települő Fenyvestetői Vörösagyag Formáció és a
löszösszletben lévő paleotalajok rétegei képeznek, amelyek az aljzatot követve a lejtők irányába dőlnek. A csuszamlások
keletkezését elősegíti, hogy a lejtők a nagyobb völgyekben a csúszósíkokat elmetszik. Kisebb csúszások a paleotalajok
szakadozottsága esetén is megindulhatnak, a csúszólap vékony réteggé való szétkenésével. A lösz állékonysága
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következtében a mélyen és sűrűn felszabdalt dombság völgyoldalain meredek
lejtők alakultak ki. A tetőkön 50-60 m
vastagságot elérő lösz és a sokszor gránitba is bevágódó völgyek miatt a lejtők
magassága jelentős. A vastag lösz nagy
tömege következtében a csuszamlások
nagy anyagmennyiséget mozgathatnak.
A csúszósíkok helyzete (eredete)
miatt a terület csúszásai néhány kivételtől eltekintve rétegcsuszamlások ,
a csúszópályák ilyenkor egy lejtő irányába dőlő kőzetréteg felületén alakultak ki.
37. ábra. Rétegcsuszamlás mélyen fekvő csúszósíkon az Éva völgye Ny-i oldalán
Néhány esetben ott is létrejöttek csum
C1 = Mórágyi Gránit Formáció; f = Fenyvestetői Vörösagyag Formáció; p = Paksi Lösz
szamlások, ahol az aljzattérkép (2. melFormáció; PD = Paksi Dupla paleotalajszint; m = Mendei Lösz Formáció; s = csuszamláléklet) szerint az aljzat és a vele többésos képződmény mocsári betelepülésekkel; gf = finomszemcsés lejtőképződmény; fh =
folyóvízi völgykitöltés
kevésbé párhuzamos paleotalajok nem a
csuszamlásos völgy tengelye felé dőlFigure 37. Translational slide on the W side of the Éva Valley
m
C1 = Mórágy Granite Formation; f = Fenyvestető Red Clay Formation; p = Paks Loess
nek, a csúszás tehát nem a rétegek menFormation, PD = Paks Double palaeosoil horizont; m = Mende Loess Formation; s = slidtén történt. Ezekben az esetekben a löszing and deluvial sequence with paludal sediments; gf = fine grained slope deposite; fh =
ben valószínűleg ívelt csúszópályán
fluvial valley fill. Black-coloured layers of borehole profiles indicate palaeosols
s u vadás keletkezett. A csúszósíkot valamelyik paleotalaj egy szakaszának átnedvesedése és képlékennyé válása hozhatta létre. Ez figyelhető meg pl. az
Apát-rétek völgyének felső szakaszán
Véméndtől É-ra.
A Mórágyi-rög területén a rétegcsúszásoknak a következő típusai fordulnak
elő:
— mélyen fekvő csúszósíkon (20-50
m) egy tömegben elmozduló löszréteg
csúszása (hegycsuszamlás, 16. és 37. ábra);
— mélyen, vagy közepesen mélyen
fekvő (20-50 m) csúszósíkon több szeletben elmozduló löszréteg csúszása
38. ábra. Szeletes csuszamlás a Tölgyfa-dombtól É-ra
(szeletes csuszamlás), a lecsúszott szelepd = proluviális-deluviális völgykitöltés, további magyarázat a 37. ábra alatt
tek egymásra támaszkodva sorakoznak
Figure 38. Slide in slices N of Tölgyfa Hill
(38. ábra);
pd = proluvial-deluvial valley fill, further explanations see below Figure 37
— kismélységű (1-5 m) szőnyegszerű csúszás, a vízzel telített fellazult rétegek szőnyegszerűen csúsznak, ami talajfolyással is kombinálódhat (pl. a
Hilda-völgy alsó szakaszának jobboldali lejtőjén).
A terület talajvizei a völgytalpak kivételével a gránit mállott rétegeiben mozognak, ezért a csuszamlások kialakulásához
függő talajvíz szükséges, amely elsősorban a Fenyvestetői Vörösagyag Formáció (16. és 37. ábra) vagy a Paksi Lösz Formáció
Udvari Tagozatának jellegzetesen vastag és nagy agyagtartalmú paleotalajai felett alakulhat ki (37. ábra), de esetenként kisebb
mélységben is keletkezhet. A dombság csuszamlásainál a csúszósík lejtésének szöge általában 5-10°, de többször megfigyelhető, hogy 30-40 m-nél nagyobb vastagságú löszös összlet esetén 3-4° lejtésű csúszólapokon is nagy csuszamlások keletkeztek.
A csuszamlások túlnyomó része karéjos csuszamlás (XXV. tábla, 2. kép), a szakadási front mentén kialakult karéjok
több esetben a völgyoldalakon egymásba érő sorozatot képeznek. A karéjok nagysága igen változatos, általában 100–500
m, a sorozatok hossza felülmúlhatja az 1 km-t. A Bátaapáti D-i végéből induló Cserdűlői-völgy bal oldalán 2 km hosszan
követik egymást a csuszamlások, köztük a középső, legnagyobb karéj hossza 700 m. Az Aranyos-völgy bal oldalán is
több mint 1 km hosszan sorakoznak a csuszamlások (XXV. tábla, 3. kép).
A karéjok völgynek néző lejtőjén alakult ki a csuszamlás meredek szakadási frontja. A frontra jellemző, hogy újabb
leválásokkal hátrálhat. A lecsúszott tömeg a csuszamlás halmaza. Lejtős felszíne általában egyenetlen, kisebb halmok,
lépcsők, mélyedések tagolják. Előfordul, hogy a halmaz különálló dombot hoz létre. Ilyen látható pl. a Tölgyfa-domb
Ny-i lejtőjén. A csuszamlás jellegzetes formája a kisméretű csúszásokon is jól megfigyelhető (XXV. tábla, 4. kép).
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A szakadási front alatt a csuszamláskor mélyedés keletkezik, amely később elmocsarasodhat. A mélyedést idővel az újabb kisebb csuszamlások és lejtőképződmények töltik fel. Eltemetett mocsári szinteket tárt fel a csuszamlási halmazokon mélyített Mórágy Mó–10, –13 és –14, valamint Üveghuta Üh–36A (37. ábra) és –44 (16. ábra)
fúrás.
A csuszamlások a lösz felhalmozódása folyamán bármikor végbemehettek a középső- és késő-pleisztocén csapadékosabb interglaciálisaiban, illetve interstadiálisaiban. Elsősorban a középső-pleisztocént követő völgybevágódások következtében keletkeztek. Erre utalnak a csuszamlási halmazok mocsári rétegeiből végzett palinológiai vizsgálatok is
(NAGYNÉ 2003, NAGYNÉ BODOR 2006).
Az Üveghuta Üh–36A fúrásban a halmaz mélyedésében lerakódott mocsári üledék a palinológiai vizsgálatok alapján
30-40 ezer éves. A csuszamlás ezt megelőzően, a würm 1 vagy würm 2 egyik interstadiálisában keletkezett.
Az Üveghuta Üh–44 fúrás két mocsári rétege közül az alsó réteg kora a palinológiai elemzés szerint 55-75 ezer év.
A csuszamlás ezek szerint a kora-würmben vagy a riss–würm interglaciálisban történt. A Mórágy Mó–10 fúrásban palinológiai meghatározás alapján a mocsári üledék kora riss vagy würm 2, a Mó–14-ben riss vagy würm. Malakológiai vizsgálatok szerint (KROLOPP 2003b) mindkét esetben würm valószínűsíthető, mivel a mocsári rétegek feletti mélyedést
kitöltő lejtőképződmények a Mó–10-ben 16-18 ezer évesnek, a Mó–14-ben würm korinak bizonyultak.
Az Üveghuta Üh–36A és a Mórágy Mó–10 fúrás a jelenkori talaj alatt csuszamlásos vagy deluviális összletet harántolt. Az Üveghuta Üh–44 fúrásban a csuszamlásos-deluviális összletet az L1-löszhorizont fedi. A halmazok felszínén a
típusos lösz hiánya, illetve csekély mennyisége a csuszamlások fiatal kora mellett arra utal, hogy a csuszamlási halmazok lejtős felszínén további kisebb csúszások és deluviális folyamatok keverték át a lerakódott löszt. A halmazok által
eltömött völgyeket az erózió az interglaciálisokban és interstadiálisokban, továbbá a holocénban kitakarította, és a halmazok felszínét is több esetben völgyek szabdalták fel.
A csuszamlások egy része — a friss formák alapján — valószínűleg holocén korú. Fiatal jelenkori csuszamlás látható
a Hutai-patak baloldali mellékvölgyében, a Hosszú-völgy bal oldalán, a Hutai-gerinccel szemben (XXV. tábla, 5. kép).
A 100 m szélességű halmazon 40 cm átmérőjű bükkfák nőttek.
Tömegmozgásos lejtők. A nagyméretű csuszamlásokon kívül a felső réteget érintő kismélységű, rendszerint szőnyegszerű csúszások, sokszor egymás felett kialakuló kisebb csúszások sorozata is megfigyelhető. Ezek gyakran más tömegmozgásos folyamatokkal (omlás, kúszás, talajfolyás) is kombinálódhatnak. A folyamatot kidőlt, elferdült fák is jelzik
(XXIV. tábla, 1. és XXV. tábla. 6. kép). Ez látható a Mészkemence-völgy Ny-i, meredek oldalának lejtőjén vagy az Apátrétekbe torkolló, a Határ-gerinctől Ny-ra eső völgy mindkét oldalán. A XXV. tábla 6. képén látható kis csúszás síkja egy
paleotalajon alakult ki, melynek mészkonkréciós C szintje a terepen megfigyelhető volt.
ANTROPOGÉN FORMÁK
Elterjedtek a főleg lejtőkön kialakuló, átlagosan 1-3 m mély löszmélyutak. Gyakoriak a löszben, pannóniai homokban időszakosan művelt kisebb fejtők. A Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben a Lajvér-patak mentén (Kismórágy
térségében) és Mórágy község területén elhagyott vagy működő kőfejtők találhatók. A Lajvér-patak völgyének jobb
oldalán, Mórágy vasútállomás környékén a kőfejtők elérik a 30 méteres frontmagasságot.
Ide tartoznak még a patakok ásott medrei, a halastavak zárógátjai és a műutak egyes szakaszainak feltöltései.
Antropogén formák a házak és pincék mögött elsősorban löszben kifaragott falak, amelyeket azonban tereplépcsőként
ábrázoltunk, mert elkülönítésüket nem láttuk célszerűnek.
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Földtani fejlõdéstörténet

A földtani fejlődéstörténetet koronként vázoljuk föl, az idősebbektől a fiatalabbak felé haladva, éránként.
A Tiszai-egység részét képező kutatási területünk földtani fejlődésének legkorábbi eseményei a paleozoikumra
tehetők, amelyekről azonban csak meglehetősen hézagos információnk van. Ez egyaránt vonatkozik a kőzetek eredeti
képződési viszonyaira, illetve a későbbi metamorfózis és szerkezetalakulás tágabb összefüggéseire.
A terület paleozoos fejlődésmenetének (21. táblázat) nagy részét a variszkuszi ciklusba (MATTE 1986, FRANKE 1989)
helyezzük. A ciklus kezdete az ordovíciumra, a vége pedig a késő-karbonra tehető. A paleozoos események közül az ez
21. táblázat. Paleozoos folyamatok és környezetek fejlődéstörténeti áttekintése

* Az oszlopban feltüntetett események egyidejűsége kérdéses, időkülönbség lehetséges.

előttieket a prevariszkuszi, az ez utániakat a posztvariszkuszi szakaszba soroljuk. Magát a variszkuszi ciklust a főbb
események alapján három részre bontjuk: korai, fő és késői fázisra. A fő és a késői fázisra tesszük a szűkebb értelemben
vett variszkuszi orogenezist.
Területünk legidősebb eseménye a Studervölgyi Gneisz magmás képződése és első (korai) metamorfózisa, amely
vagy a prevariszkuszi szakaszhoz, vagy a kora-variszkuszi fázishoz (O–D) tartozik. A kora-variszkuszi fázisban részben
sziliciklasztos és karbonátos üledékképződés (Kövespataki Kvarcfillit és Juhhodályvölgyi Mészkő), részben pedig bázisos és ultrabázisos magmatizmus (Erdősmecskei Amfibolit és Aranyosvölgyi Szerpentinit) zajlott. Míg az Aranyosvölgyi
Szerpentinit esetében az óceáni eredet (l. BALLA 1981a, b, 1983; KOVÁCS G. 2007) igazoltnak tekinthető, addig az Erdősmecskei Amfibolitból rendelkezésre álló kevés és a képlékeny nyíráshoz kapcsolódó intenzív fluidhatás miatt bizonytalan adat egyelőre nem teszi lehetővé e képződmény eredetének egyértelmű meghatározását (óceánikéreg-eredet vagy
riftesedő passzív peremhez kapcsolódó bázisos magmatizmus). A kora-variszkuszi fázisban a későbbi Ófalui Formációcsoportba tartozó üledékek lerakódási területe mellett más földtani-tektonikai egységben is ment végbe sziliciklasztos
üledékképződés (Bátaapáti Metahomokkő Formáció).
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A variszkuszi ciklus fő, kora-karbon (orogén) fázisában került sor a Mórágyi Gránit szinorogén plutonjának benyomulására (és az ehhez kapcsolódó kontaktmetamorfózisra) kollíziós övben. Az Ófalui Formációcsoport egyes kőzettani
elemei feltehetően szintén ekkor állhattak össze intenzív — bár egyelőre ismeretlen jellegű — tektonikai mozgások
eredményeként egy új földtani-tektonikai egységbe, amelyet ezután már egységesen értek a késő-variszkuszi tektonometamorf események. A Mórágyi Gránit és Bátaapáti Metahomokkő szintén metamorfózist és képlékeny deformációt
szenvedett a késő-variszkuszi fázisban.
Mindezen folyamatokat posztorogén (molassztípusú), sziliciklasztos üledékképződés követte a késő-karbon, majd a
perm során. A Tiszai-egységen belül nagyon egyenlőtlen eloszlásban, hegyközi medencékben folyt a több ezer m vastagságot is elérő üledéksor felhalmozódása. Ezen üledékképződésnek területünkön nincs nyoma, az említett paleozoos kristályos képződményeket a lepusztulás feltehetően már egységesen érintette.
Területünk fejlődésmenetének mezozoos–kainozoos eseményeit az alpi ciklusba soroljuk. Ennek a kora-krétával záródó részére passzív kontinensperemen lejátszódó üledékképződést tekinthetünk jellemzőnek. Az üledékek közül területünkön a felszínen csak kora-jura korúak fordulnak elő, fúrások emellett késő- és középső-triász korúakat is harántoltak. A
krétában magmatizmussal jelzett riftesedés lépett föl.
A késő-kréta elején igen erős orogenezis zajlott, ennek hatására gyűrődtek a korábbi mezozoos képződmények. A
késő-kréta további részében feltehetőleg újabb riftesedéssel kell számolnunk, ennek termékei lehetnek területünk alkálivulkanit-telérei.
A kainozoikumban több orogén fázis jelentkezhetett, ezeknek azonban területünkön legfeljebb törésekben kereshetjük nyomát.

PALEOZOIKUM
A felvételi területen az Ófalui Formációcsoport, illetve a Mórágyi Gránit és a hozzá szorosan kötődő Bátaapáti Metahomokkő Formáció két, határozottan elkülönülő földtani egységet alkot a kristályos alaphegységben. A két egységet ugyanakkor nagyon szorosan összekapcsolja a megegyező szerkezeti irányítottság és a metamorfózis teljesen hasonló foka.
Az Ófalui Formációcsoportba tartozó, különböző eredetű képződmények a kevés rendelkezésre álló adat szerint javarészt az ópaleozoikumban keletkeztek, akárcsak a Bátaapáti Metahomokkő Formáció. Ugyanakkor semmiféle információnk sincs arról, hogy az említett képződmények képződése között mekkora és milyen irányú időeltérés áll fenn. A Mórágyi Gránit Formáció ezeknél fiatalabb, plutonja a kora-karbonban nyomult be.
Az eseményeket említési sorrendjükben tárgyaljuk. A paleozoos képződményeket együtt érintette három utólagos jelenség — a képlékeny deformáció és metamorfózis, valamint a törésképződés — amelyeket a többi eseménytől elkülönítve ismertetünk.
KORA-PALEOZOIKUM
A kora-paleozoikumban két önálló képződmény keletkezett — az Ófalui Formációcsoport és a Bátaapáti Metahomokkő Formáció. Korviszonyuk és eredeti helyzetük tisztázatlan.
Az Ófalui Formációcsoport képződményeinek földtani fejlődését illetően a szakirodalomban gyökeresen különböző
magyarázatok láttak napvilágot. Az egyik felfogás (FÜLÖP 1994, CSÁSZÁR 1997, SZEDERKÉNYI 1998) az Ófalui Fillit Formáció képződményeit egy szilur–devon üledékciklus és ezzel egykorú neutrális-bázisos vulkáni működés termékeként
értelmezi. E felfogás keretében a különböző magmás és üledékes eredetű képződmények eredetileg egy rétegsort alkottak, amely a késő-variszkuszi szerkezetalakulás és metamorfózis hatására ugyan jelentősen módosult, de különböző elemek bizonyos összefüggései ennek ellenére még most is felismerhetők. FÜLÖP (1994) „jellegzetes »eugeoszinklinális«
eredetű vulkáni-üledékes rétegsorként” jellemzi az összletet. Felfogása szerint a késő-variszkuszi (orogén) fázisban végbement nyírás hatására az öv északi peremén részleges olvadás és kálimetaszómatózis ment végbe, létrehozva a (tufás)
metagrauwackéból a korábban „réteges migmatitként” leírt, speciális kőzettípust (SZEDERKÉNYI 1998).
A másik álláspont (JANTSKY 1979) szerint azonban a képződmények egy része (kvarcfillit, kristályos mészkő, továbbá az ezekhez szorosan kapcsolódó, kis méretű amfibolittestek is; az ún. „zöldpala fáciesű regionális metamorf összlet”)
teljesen önálló, „miogeoszinklinális jellegű üledékgyűjtőben” lejátszódott, késő-proterozoos (bajkáli) üledékciklus terméke. A képződmények másik része (az ún. „réteges migmatit összlet”) a Mórágyi Gránit keletkezését kiváltó kora-proterozoos (prebajkáli) ultrametamorfózissal jött létre tisztázatlan eredetű kőzetekből. A két összlet tektonikus mozgásokkal került egymással kontaktusba.
A fentebb ismertetett felfogásokkal szemben BALLA (2003b) a korábbi irodalmi adatok alapján az Ófalui Formációcsoport erősen tektonizált jellegét („metamorfizált tektonikus megabreccsa [melánzs]”) emeli ki, és hangsúlyozza,
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hogy a formáció(csoport) „eredetileg minden bizonnyal különböző rétegtani egységekbe tartozó, valószínűleg különféle
tektonikai egységekből származó képződményből áll”.
Térképezési eredményeink alapján a felfogások kőzettani szempontból jelentős módosításra szorultak (GULÁCSI,
KOROKNAI 2006): az Ófalui Formációcsoportban uralkodó mennyiségben megjelenő, korábban „réteges migmatit”,
illetve „metagrauwacke és metavulkanit” minősítésű rétegcsoport véleményünk szerint — M. TÓTH et al. (2005) eredményeivel összhangban — döntően egykori mélységi magmás kőzetekből kialakult gneiszféleségeknek tekinthetők (Studervölgyi Gneisz Formáció), amelyek kapcsolata az üledékes eredetű képződményekkel (Kövespataki Kvarcfillit és
Juhhodályvölgyi Mészkő) teljesen bizonytalan, vagyis nem szükségszerűen alkotnak azokkal egy rétegsort. Rétegtani
megítélésünk e tekintetben tehát JANTSKY (1979) felfogásához hasonló, de — Jantsky véleményével ellentétben — a
Studervölgyi Gneisz („réteges migmatit összlet”) genetikai kapcsolatát a Mórágyi Gránittal nem látjuk igazoltnak.
Fontos ugyanakkor rámutatnunk, hogy az üledékes kőzetek (±amfibolit) a „hivatalos” litosztratigráfiai állásfoglalás
(FÜLÖP 1994, CSÁSZÁR 1997, SZEDERKÉNYI 1998) és JANTSKY (1979) szerint is egy ciklushoz tartoznak, ami a kevés koradat és saját terepi észleléseink alapján is valószínűnek látszik. A fillitrétegcsoportba ékelődő szerpentinit-kibúvásra
(Aranyosvölgyi Szerpentinit) sem a „hivatalos” álláspont, sem JANTSKY (1979) felfogása nem ad kielégítő magyarázatot,
a jelenség azonban összhangban van BALLA et al. (2003a) felvetésével.
Mindezek figyelembevételével az Ófalui Formációcsoport fejlődéstörténete az alábbiak szerint vázolható:
A szilur–devon során részben sziliciklasztos, részben karbonátos üledékképződés ment végbe. Nem világos azonban,
hogy az üledékképződés milyen geodinamikai környezetben (pl. passzív perem, [sziget]ív előtti vagy mögötti medence
stb.) ment végbe. Az üledékképződéssel egyidejű vulkáni működés jelentősége véleményünk szerint lényegesen kisebb
annál, mint amit a „hivatalos” felfogás alapul vesz. Vulkáni működésre a fillitekben helyenként észlelhető rétegszerű
földpátdúsulások és a fillitekhez szorosan kötődő, de csak kis mennyiségben megjelenő amfibolitok (Erdősmecskei
Amfibolit) utalnak. Nem zárható ki továbbá, hogy a Studervölgyi Gneisz Formációban mennyiségileg alárendelt szerepű,
a többi gneiszféleségtől terepi megjelenésében határozottan eltérő, finomszemű fehér gneiszek (GULÁCSI, KOROKNAI
2006) szintén vulkáni működéshez kapcsolódnak. Ugyanakkor a Studervölgyi Gneisz Formáció döntő tömege (szemes,
sávos és biotitos gneisz; GULÁCSI, KOROKNAI 2006) megítélésünk szerint nem vulkáni működés termékeit képviseli,
hanem egykori mélységi magmás kőzetekből származik, amelyek viszonya az üledékes sorozathoz nem világos. A kapcsolatot illetően két alapvető eset jöhet szóba:
1) Az egyik szerint az üledékes eredetű kőzetek a kevés amfibolittal együtt (Kövespataki Kvarcfillit, Juhhodályvölgyi
Mészkő és Erdősmecskei Amfibolit Formáció = „zöldpala fáciesű regionális metamorf összlet” sensu Jantsky) a
gneiszek (Studervölgyi Gneisz Formáció = „réteges migmatit összlet”) eredeti üledékes fedőjét képezik. Ebben az esetben kontinentális kérgen lerakódott üledékes sorozattal számolhatunk, ahol az egykori kristályos aljzat (Studervölgyi
Gneisz Formáció) kora a szilurnál mindenképp idősebb. A variszkuszi ciklus fő és késői (orogén) fázisában az eredeti
kristályos aljzat és fedőjének elemei együtt szenvedtek takaróképződést, képlékeny nyírást („melanzs”-képződés), illetve
többfázisú gyűrődést. Ennek során a fedősorozat kisebb-nagyobb mértékben lenyíródhatott eredeti aljzatáról, így a
köztük jelenleg észlelhető kontaktus tektonikusnak minősül, ami eképpen nincs ellentétben sem JANTSKY (1979), sem
BALLA et al. (2003a) fentebb említett megállapításaival. Ugyanakkor e felfogásba az Aranyosvölgyi Szerpentinit szerkezetileg csak bonyolult módon illeszthető be.
2) A másik esetben a Kövespataki Kvarcfillit, Juhhodályvölgyi Mészkő és Erdősmecskei Amfibolit Formáció által
együttesen definiált sorozat és a Studervölgyi Gneisz Formáció eredetileg önálló tektonikai egységeket (pl. takarókat)
alkottak. Az üledékes sorozat eredeti aljzata ez esetben ismeretlen, s kontaktusa a Studervölgyi Gneisszel — amelynek
kora így elvileg akár a szilurnál fiatalabb is lehet — magától értetődően elsődlegesen is tektonikus jellegű. Ez az elsődleges — feltehetően a variszkuszi ciklus fő (kora-karbon) orogén fázisában kialakult — szerkezeti kontaktus a késővariszkuszi tektogenezis során aztán intenzíven gyűrődött (ennek következménye a jelenleg észlelhető meredek dőlés),
illetve nyíródott.
Az utóbbi felfogáshoz könnyen illeszthető az Aranyosvölgyi Szerpentinit megjelenése is, amely nagy valószínűséggel
egykori óceáni lemezből származó, obdukált ofiolittakaró (BALLA 1981a, b, 1983) kicsiny, elnyírt reliktumát képviselheti. Amennyiben az Ófalui Formációcsoport említett főbb egységeit takarós szerkezeti egységeknek tekintjük, feltételezhetjük, hogy a szerpentinittest a takaróáttolódás során „gyúródott bele” a takaróbázist képező fillitbe, hiszen a szerpentinit a kvarcfillithez kapcsolódva bukkan elő. Ennek alapján közvetetten feltételezhető, hogy a takarón belül a
Kövespataki Kvarcfillit a legidősebb képződménycsoport, amelyre az Erdősmecskei Amfibolit, illetve a Juhhodályvölgyi
Mészkő Formáció következik (az utóbbi kettő egymáshoz viszonyított kora nem ismeretes, akár egyidősek is lehetnek).
E szerkezeti megfontolásokon nyugvó rétegsorrend nincs ellentmondásban a kevés rendelkezésre álló biosztratigráfiai
adattal sem. E felfogás végeredményben tehát három különböző tektonikai egységből származtatja az Ófalui Formációcsoport képződményeit.
Szerkezeti szempontból a takaróknál egyszerűbb megoldást jelent, ha az Ófalui Formációcsoport kőzettani „építőelemeit” olyan rétegtani, illetve szerkezeti egységekből származtatjuk, amelyek a variszkuszi ciklus fő (kora-karbon) orogén
fázisában egy regionális jelentőségű, képlékeny eltolódási öv — a „paleozoos” Mecsekalja-öv — mentén helyezkedtek
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el, és amelyekből „lenyírt” (majd intenzíven deformált) fragmentumok együttesen alkotják a jelenleg megfigyelhető
Ófalui Formációcsoportot. Lényegében e megoldást javasolja a BALLA (2003a).
Függetlenül attól, hogy melyik felfogás is közelíti meg jobban a valóságot, annyi bizonyos, hogy a szerkezetalakulás
viszonylag korai szakaszában az Ófalui Formációcsoport különböző képződményei egyetlen nagyobb, földtani egységgé
„forrtak össze”, amelyet aztán már egységesen érintettek a késő-variszkuszi szerkezeti események és metamorfózis (l.
BALLA 2003a).
A Bátaapáti Metahomokkő Formáció finomszemű, sziliciklasztos (agyagkő, aleurolit, finomszemű homokkő)
kiindulási kőzetekből származik, amelyekben néhol finomléptékű (mm-es nagyságrendű) réteges szerkezet (esetenként
gradáció is) észlelhető. A rétegzettség az anyagi összetétel, illetve a szemcseméret kisebb-nagyobb változásaiban nyilvánul meg. Fosszíliák nem kerültek elő belőle, így az üledékképződés környezete és pontos kora ismeretlen. A Bátaapáti
Metahomokkő minden esetben a Mórágyi Gránit Formáción belül alkot kisebb-nagyobb, igen meredek településű,
lemezszerű testeket, amelyek három (esetleg négy) térképi pásztába csoportosíthatók. A térképezés során a formációból
tipikus csomóspalákat és szaruszirt jellegű kőzeteket mutattunk ki, amelyek a gránittest kontaktmetamorf hatását igazolják.
A fentiekből az alábbi lényeges következtetések adódnak:
— a Bátaapáti Metahomokkő a gránittest eredeti palaburkának részét alkotja (BALLA et al. 2003a), bár jelenlegi meredek („telérszerű”) településére egyelőre nem látunk plauzibilis magyarázatot,
— a Bátaapáti Metahomokkő kora 340 M évnél mindenképp idősebb, így feltehetőleg alsó-paleozoos képződmény.
KORA-KARBON GRÁNITBENYOMULÁS
A Mórágyi Gránit Formáció kialakulásának kulcskérdése a monzogránitban lévő monzonitos kőzettestek eredete.
Elvileg ezek a monzogránitba szilárd (magmás, metamorf vagy üledékes kőzetként) vagy olvadék állapotban kerülhettek xenolitok, resztitek, autolitok vagy magmakeveredés nem homogenizálódott produktumai formájában.
A xenolitok a gránitok falkőzeteiből, környezetéből, szilárd állapotban bekerült kőzetdarabok. Többféle megjelenési
formájuk lehetséges, hiszen a környezet változatos (üledékes, metamorf, magmás) kőzeteiből kerültek a magmába, amelyen belül részlegesen megolvadtak, illetve asszimilálódtak. Éles kontaktus, szögletes formák, mag–perem átmenetek
jellemzik. A xenolitok nagy része szilárd állapotban alakul át, az ásványoknak csak a peremi összetétele változik meg.
Nem gyakoriak, a granitoidok sekélyebb régióiban fordulnak csak elő (MAURY, DIDIER 1991).
Az asszimiláció során hasonló kicserélődési diffúzió és anyagvándorlás játszódhat le, mint a magmakeveredés során.
A különbség a relikt szöveten túl a kontaktzónák jelenléte, a kőzet és olvadék egymásra gyakorolt kémiai hatása, amely
a kontaktustól távolodva csökken.
A resztitek nagyfokú metamorfózist elszenvedett területen a nyomás, illetve a hőmérséklet növekedésének következtében képződő, olvadék mellett reliktumként ott maradó szilárd állapotú metamorf kőzetek. Az olvadék aztán vagy
helyben marad (autochton), és ott kristályosodik ki, vagy eltávozik (allochton). A xenolitokhoz képest több időt töltöttek
a magmában. Elsősorban kiolvadásos jelenségek dominálnak, a nehezebben megolvadó fázisok visszamaradnak. Relikt,
nagy fokú metamorfózist képviselő víztelen ásványokkal és metamorf szövettel kell rendelkezniük, hacsak a magma hatására, retrográd reakciók során, az eredeti metamorf ásványok (alumoszilikátok, cordierit, gránát, spinel, ortho- és klinopiroxén) teljesen át nem alakultak (amfibollá, biotittá).
Az autolitok egyazon magma differenciátumai, a gránitmagmával kogenetikus, a korai kristályosodásból származó
fészkek, halmazok, kumulátumok (DODGE, KISTLER 1990), más néven kogenetikus szegregációk. Bázisosabb összetételű,
a granitoid fő tömegénél korábban megszilárduló ásványhalmazok.
A negyedik lehetőség a zárványok képződésére, hogy azok nem tökéletes magmakeveredés nem homogenizálódott
reliktumai, azaz mafikus mikrogranuláris zárványok. Szinmagmás telérrajokként vagy már a kéreg megolvasztásában és
így a gránitos olvadék létrejöttében mint konvektív áram is szerepet játszó köpeny vagy alsókéreg eredetű bázisos magma
vehető figyelembe (PITCHER 1983, DIDIER, BARBARIN 1991). Számításokkal igazolták (MARSH 1984), hogy az alsó kéregben egy felfelé áramló mafikus magma elég energiát tud szolgáltatni a vele megegyező vagy annál nagyobb tömegű
gránitos olvadék létrehozásához.
A Mórágyi Gránitban talált monzonitos zárványok, illetve testek jellemzően mafikus mikrogranuláris zárványok és
nem resztitek, amint az a migmatitképződési hipotézisből (SZÁDECZKY-KARDOSS 1959, JANTSKY 1979) következett volna.
Az üveghutai kutatások korai szakaszában is még tartotta magát a migmatitos hipotézis (BUDA 1996, 1998; DITRÓIPUSKÁS 1998), majd a kutatások előrehaladtával merült fel a magmakeveredéses modell (BUDA 1999, BUDA et al. 2000).
Az utóbbi szerzők a monzonitos kőzetek lamprofíros eredete mellett törtek lándzsát, ezt azonban nem bizonyították
(KIRÁLY 2003a).
A mondottak értelmében a Mórágyi Gránit Formáció kőzetei egy felzikus és egy mafikus magma keveredésével jöttek létre (BUDA 1999, BUDA et al. 2000, KIRÁLY 2003a, KIRÁLY, KOROKNAI 2004, KIRÁLY et al. 2008).
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Részletes petrográfiai, elektron-mikroszondás ásványkémiai és geokémiai vizsgálatok
alapján körvonalazzuk a fejlődéstörténetet.
Eleinte a felzikus és a mafikus olvadék elkülönülten fejlődött. A mafikus ásványokat alkotó elemek (Mg, Ca, Fe) hisztogramjain a
monzogránit és a monzonitos kőzetek egymástól elkülönülten, külön csúccsal jellemezhetőek. Emellett a Harker- és Fenner-diagramokon a
monzogránit és a monzonitos kőzetek néhány
oxidja (Al2O3, MgO, TiO2) eltérő meredekségű
egyenesre illeszkednek. Ezek a geokémiai jellegek alátámasztják, hogy a kezdeti stádiumban
a felzikus és mafikus olvadék még egymástól
elkülönülten fejlődött.
A monzogránitos kőzetcsoport kőzetei
egyetlen felzikus magmából kristályosodtak ki,
körülbelül egyidőben a monzonitos kőzetekkel,
a variszkuszi orogenezishez kötődve, a korakarbonban, mintegy 340 M évvel ezelőtt
(KLÖTZLI et al. 2004, GERDES 2006). A felzikus
olvadékból eleinte az akcesszóriákon (cirkon,
39. ábra. Az ásványok feltételezett kiválási sora és kristályosodási hőmérzömök apatit) kívül plagioklász, biotit, majd
sékletei a monzogránitban és a monzonitos kőzetekben
mikroklin válhatott ki. A cirkon és a zömök
acc = akcesszóriák, gr = gránát, px = piroxén (diopszid), hbl = hornblende, bi =
apatit biotitban és plagioklászban is megtalálbiotit, pl = plagioklász, mk-mega = mikroklin megakristály, mk = mikroklin, q
ható zárványként, korai fázisban kristályoso= kvarc, ap = apatit, al = allanit, mg = monzogránitos kőzetcsoport, mz = monzonitos kőzetcsoport, le = leukokrata kőzetcsoport, ?... = a képződési hőmérsékdott. Elképzelhető, hogy a felzikus olvadékból
let bizonytalan kezdete, ...? = a képződési hőmérséklet bizonytalan vége, (1) —
is vált ki nagyméretű titanit és gyakran vele
a legbázisosabb plagioklászösszetétel (An62) alapján számolt képződési
egyensúlyban amfibol függetlenül a mafikus
hőmérséklet a monzonitos kőzetekben; (2) — a legbázisosabb plagioklászösszetétel (An48) alapján számolt képződési hőmérséklet a monzogránitban.
olvadéktól, vagy a mafikus olvadékkal történt
Felhasznált irodalom: (a) = KIRÁLY, TÖRÖK 2003, (b) = LIAW et al. 2006, (c) =
részleges homogenizáció hatásaként. A plaBUDA 1985, (d) = HÁDEN 1997, (e) = SłABY et al. 2002
gioklász kezdeti kristályosodása (HORVÁTH P. et
Figure 39. Presumed succession and temperature of crystallization of minal. 2003) feltételezhetően 1000 °C fölött vagy
erals in monzogranite and monzonitic rocks
körül (LIAW et al. 2006) kezdődhetett a felzikus
acc = accessories, gr = garnet, px = pyroxene (diopside), hbl = hornblende, bi =
biotite, pl = plagioclase, mk-mega = microclyne megacrist, mk = microclyne, q =
olvadékból is, ami magasabb érték, mint az
quartz, mg = monzogranitic rock group, mz = monzonitic rocks group, le =
UTENKOV (2003) által 850 °C-ra maximált
leukokratic dykes, ...? = uncertain beginning of the crystallization temperature, ?...
kezdeti plagioklászképződés. A fenokristályok
= end of the crystallization temperature, (1) — crystallization temperature calculated from the most basic plagioclase composition (An62) in monzonitic rocks, (2)
korábban kezdtek kristályosodni, mint a
— crystallization temperature calculated from the most basic plagioclase compomátrixplagioklász, melynek összetétele a
sition (An48) in monzogranite, zömök = stocky, tűs = needle References: (a) —
fenokristályok peremi összetételével egyezik
KIRÁLY, TÖRÖK 2003, (b) — LIAW et al. 2006, (c) — BUDA 1985, (d) — HÁDEN
1997, (e) — SłABY et al. 2002
meg. A normál magmás, oszcillációs zónásság
azt jelenti, hogy a mafikus olvadéknak nincs
hatása a felzikus olvadékban képződő plagioklászra. Néhány kontaminált monzogránitban az amfibollécek között az
intersticiális teret plagioklász tölti ki, ami ennek a plagioklásznak az amfibolhoz képest későbbi kikristályosodását jelenti. A biotit a plagioklásszal párhuzamosan kristályosodott, ekkor képződött a nagyméretű táblás biotit.
A felzikus olvadék 800-900 °C-nál érhette el a 30%-os kristályossági fokot. Körülbelül ekkor (65-70% olvadék jelenlétében) kezdett el az olvadékból a K-földpát kristályosodni (WINKLER, SCHULTES 1982). Eleinte mátrixmikroklin válhatott ki, majd ezt követően indulhatott be a mikroklin-megakristályok képződése, miközben feltehetően mátrixmikroklin
is képződött. A kétféle megjelenés inkább térben különül el egymástól, valószínűleg a magma változékony, illetve inhomogén fiziko-kémiai paramétereinek köszönhetően (például az illótartalom növekedésével növekszik a kristályosodási
képesség, azaz egyre nagyobb kristályok, szélső esetben megakristályok válnak ki). A mikroklinban lévő változatos
összetételű plagioklászzárványok alapján (HORVÁTH P. et al. 2003, DOBOSI, HORVÁTH P. 2006) a mikroklinképződés
időben elhúzódó folyamat volt. A mikroklinban lévő plagioklászzárványok összetétele és a peremük jellege (reszorbciós
vagy albitperem) között nem találtunk szabályszerűséget. A mikroklin jó kristályosodási képességének köszönhetően
1
Newtoni folyadék = olyan folyadék, amely kielégíti Newton viszkozitási elméletét, vagyis amelyben az egyes rétegek közötti csúsztató feszültség
egyenesen arányos a sebességgradienssel.
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eltolja vagy magába zárja a körülötte kristályosodó ásványokat. A mikroklin-megakristályok környezetében az olvadék
K-hiányossá válik, mátrixmikroklin sem képződik.
Ekkor kerülhetett a mafikus olvadék bele a felzikus olvadékba. A monzonitos kőzetek mélyebbről jövő, még newtoni folyadékként1 viselkedő mafikus olvadékból keletkeztek, amely már tartalmazott kristálycsírákat, amikor a felzikus
olvadékba került. A monzonitos kőzetek egyedi cirkonszemcsékből megállapított kora azonos a monzogránitéval, 340
M éves (GERDES 2006). Nagyméretű, gyakran idiomorf titanitszemcsék, egyensúlyi szövetben táblás piroxénnel (ferrodiopszid) és nagyméretű léces amfibollal (Mg-hornblende), valamint plagioklásztáblák (<47,5 An%) csírái és
cirkonszemcsék voltak benne, amikor kapcsolatba került a felzikus olvadékkal. Ekkor a mafikus olvadék mintegy 1000 °Cos lehetett.
A két olvadék találkozását illetően az alábbi kép rajzolható fel. A mafikus olvadék a felzikus magma első reológiai
küszöbének1 környékén (~30% szilárd fázis) kerülhetett bele a felzikus magmába, kevésbé kristályos állapotban, mint
amilyenben a felzikus olvadék volt. Együttesen fejlődtek tovább, habár a két olvadék között a kapcsolat korlátozott volt.
A felzikus olvadék kristályosodása előrehaladott viszko-plasztikus állapotban volt, amelyben már nem jöhetett létre teljes homogenizáció a két olvadék között. A két magma részben homogenizálódott, kémiai egyensúly elérésére törekedett,
részben fizikailag keveredett.
A Mórágyi Gránit így nem egy, a felzikus és mafikus olvadék részarányának megfelelő homogén magmából kikristályosodott kőzet, hanem egy viszonylag homogén monzogránitos és ennél változatosabb összetételű monzonitos kőzetekből álló komplexummá vált. A mafikus olvadék ugyanis a már viszko-plasztikusan viselkedő felzikus olvadékban elkülönült zárványmagmákban fejlődött tovább, amelyek nem voltak egymással közvetlen kapcsolatban, aminek köszönhetően a monzonitos kőzetek változatosabb megjelenést és szórtabb összetételeket mutatnak. Így a legtöbb oxid (pl. TiO2
és P2O5) trendje a SiO2 és a MgO függvényében a monzogránittól a monzonitos kőzetek felé két vagy több ágra szakad,
vagy csak szórtabbá válik.
A monzogránitos kőzetcsoporton belüli változatokat az olvadék inhomogenitása, valamint a mafikus olvadékkal való
keveredés és a szilárd fázisú deformációnak a mértéke befolyásolja. A metamorf protolitok hiánya, a kétféle vizes fázis
(amfibol és biotit), az alacsony hőmérsékletű mikroklin jelenléte és a hidrotermális tevékenység az olvadék magas víztartalmát támasztja alá (PITCHER 1997).
A monzogránitos és a monzonitos kőzetek között a kontaktusokon feldúsuló akcesszóriák, illetve biotittáblák a két
olvadék közötti határfelületet jelzik. Az allanit a felzikus olvadékból kiváló, normális magmás zónásságot mutató ásvány,
amely gyakran dúsul a monzogránitnak a monzonitos kőzetekkel alkotott kontaktusán. A két magma közötti részleges
homogenizáció (mixing) eredményeként alakultak ki a kontaminált vagy hibrid kőzetek. A kontaminált monzogránit esetében homogénebb, míg a monzonitos kőzeteknél leukokrata slíres vagy káliföldpátosodott monzonitok, ritkábban grániteres monzonitos kőzetek, valamint a „felhígult” zárványok képviselik ezt a típust.
Magmakeveredésre utaló ásványkémiai jellegek kizárólag a kontaminált zónákban jelentkeznek. Mind a kontaminált
monzogránitban, mind a kontaminált monzonitban jellemző az ásványok (plagioklász, amfibol, biotit, mikroklin, titanit,
allanit) összetételében egy bázisosabb perem vagy gyűrű megjelenése, mely a mafikus olvadék megjelenését és az abból vagy az azzal keveredett olvadékból való kiválást jelzi. Az anortitgyűrűs plagioklász már a felzikus olvadékból elkezdett kikristályosodni, majd ahogy a mafikus olvadék bekerült a rendszerbe, a plagioklász környezetének olvadéka
bázisosabbá vált, belőle egy anortitban dúsabb gyűrű képződött az eddig normális magmás kiválású plagioklászon. A
bázisosabb összetételű ásványok kiválását követően ismét egyre savanyúbb összetételek jelennek meg a perem felé. Mivel
az anortitgyűrű nem ismétlődik meg, a mafikus olvadék bekerülése feltehetően egyfázisú. Az amfibol és a biotit bázisosabb peremét is a mafikus olvadék hatásával magyarázhatjuk a kontaminált régiókban, hasonlóan a mikroklin-megakristályok peremi zónájában gyűrűként feldúsuló (rapakivi jellegű) plagioklászzárványok megjelenéséhez. A plagioklászlécekből létrejött zárványgyűrű szintén a mafikus olvadékkal keveredett felzikus olvadékból képződött.
A kontaminált sávoktól távolabb sem a monzogránitban, sem a monzonitos kőzetekben nem található bázisos gyűrűvel
jellemezhető zónásság, amely a magmakeveredés egyértelmű bizonyítéka lenne. A kontaminált sávoktól távolabb a fizikai
keveredés (mingling) volt a jellemző. A fizikai keveredés során mindkét olvadékból a már kivált ásványok xenokristályként
kerültek a másik olvadékba. Az amfibol és piroxén a mafikus olvadékból a felzikusba, míg a kvarcocellumok a felzikus
olvadékból a mafikus olvadékba kerültek. A plagioklász mindkét olvadékból a másikba kerülhetett, mint xenokristály.
A magmakeveredés a ritkaföldfém (RFF)-eloszlásokban is megmutatkozik. A viszonylag homogén monzogránit
(Üh–2, –23 és –[25–26]) RFF-eloszlásai egyveretűek, a nagyobb tömegű monzonitos testek (Üh–27 és –37) RFF-tartalma az előbbieknél magasabb. Az RFF-eloszlás a monzogránitokban meredekebb, mint a monzonitokban, a differenciáció mértékének megfelelően. A nehézlantanidák azonban, elsősorban a magas amfiboltartalomnak köszönhetően, a monzonitokban dúsulnak. Az Eu-anomália változékony, a monzogránit–monzonit kőzetpárokban mindig az utóbbi negatív
Eu-anomáliája az erősebb. Ennek oka korai plagioklászakkumuláció lehet a mafikus olvadékból (a felzikus olvadékban
Reológiai küszöb = olyan változás a folyadék (jelen esetben a magma) fejlődésében, amelynél megváltozik a viszkozitás jellege. Az első reológiai
küszöbig a magma newtoni folyadékként viselkedik, azon túl viszkoplasztikus rendszerként.
1
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nem volt iniciális plagioklászelkülönülés). A kontaminált sávokban (Üh–4, –22, –[27–28], –37 és –[43–45]) az RFF-eloszlások mindig szórtak. A magmakeveredés tehát befolyásolta a monzogránit és a monzonit közötti elemmegoszlást. A
későmagmás olvadék migrációja is a kőzethatárokon és a kontaminált területeken, ezen belül is leginkább a leukokrata
szegregációkban zajlott.
A kontaminált sávokon kívül a mafikus olvadék hatása a felzikus olvadékra kismértékű. A részben már kristályos,
felzikus olvadékban szétszóródott kisebb mafikus zárványmagmák nem vagy csak kismértékben befolyásolták a felzikus
olvadék összetételét. A mafikus olvadék hatása a monzogránitos kőzetcsoportra kizárólag a Si-szegénységben, valamint
az amfibol és titanit (jellemzően <5%) megjelenésében tükröződik.
A felzikus olvadék fizikai és kémiai hatása erőteljesebb volt a betörő mafikus olvadékra. A felzikus olvadék okozta
viszonylag gyors hűlés kontakthatáshoz hasonló átkristályosodást eredményezett a korán kivált ásványoknál (VERNON
1991). A nagyobb méretű táblás piroxén és léces amfibol apróbb szemcsékből álló aggregátumokká kristályosodott át.
Így jöttek létre az amfibolaggregátumos monzonitos kőzettestek.
A felzikus és mafikus magma hőmérséklete a magmafejlődés vége felé egyre jobban közelített egymáshoz. Amikor
a mafikus olvadék viszkozitása már nagyobb lett, mint a felzikus olvadéké (inverziós hőmérséklet), a zárványmagma
hőmérsékletének csökkenése lelassult, igazodott a monzogránit hűléséhez, ami által egyre durvább szemcseméretű
ásványok képződtek. Ezek kiválásában már a felzikus olvadék is nagymértékben szerepet játszott, a még olvadékban lévő
komponensek — Si, K, vízgőz, illetve illóanyag — bekerültek a mafikus olvadékba. Ennek megfelelően a késői kiválású
ásványokhoz (mikroklin, savanyú plagioklász) köthető Na2O és K2O eloszlása, ellentétben a többi főelemoxiddal — ahol
kimutathatóak finom trendbeli-jellegbeli különbségek — nem különül el monzogránitra és monzonitokra, hanem többékevésbé szórt, nem trendszerű. VERNON (1991) a lassú hűlés időszakára tesz egy sor átalakulást, amikor megkezdődik az
egyensúlyra való törekvés, kémiai kiegyenlítődés, transzfer és migráció. Az átalakulást nagymértékben segíti a felzikus
olvadék magas K-, víz- és könnyenilló-tartalma. A klinopiroxén uralitosodása (amfibolosodása), valamint az amfibol
biotitosodása is a felzikus magma hatására történt.
700 °C körül — amikor is a mafikus olvadék nagy része kikristályosodott — vált hangsúlyossá a K-túlkompenzáció
(DEBON 1991), melynek eredményeként az eredetileg K-ban szegény mafikus olvadékból kiváló kőzetek K-ban gazdagabbak lesznek, mint maga a K-ot szolgáltató felzikus olvadékból kiváló monzogránit. Ennek a K-túlkompenzációnak a petrográfiai megnyilvánulása a zárványmagmában a késői kiválású, invazív, az intersticiális helyeket betöltő, majd egy-egy
nagyobb kristállyá összenövő, akár centiméteres méreteket öltő és poikilites, akár 50%-ánál is több amfibol-, piroxén-,
biotit- és plagioklászzárványt tartalmazó mikrolinszemcsék megjelenése. Mikroklinban szegényebb környezetben a plagioklászban, amfibolban vagy titanitban megjelenő mikroklinkezdemények, illetve kvarczárványok is a mikroklin és a
kvarc invazív jellegét mutatják. A mikroklin invazív, poikilites jellege utal arra, hogy a mikroklin nem vált ki előzőleg a
monzonitokban (VERNON 1991). Ez ellentétben áll a mafikus olvadék BUDA, DOBOSI (2004) által vázolt lamprofíros eredetével, amely szerint a magas K-tartalom a monzonitos kőzetekből származik.
A megakristály-képződés 600–700 °C között fejeződhetett be. Kis olvadékmennyiségnél (<30%), a második reológiai küszöb1 körül a mikroklinkristályok összetörnek, nem tudnak nagyméretű kristályként továbbfejlődni. WINKLER,
SCHULTES (1982) kísérletei alapján a K-földpátnak csak 8-14%-a kristályosodik kotektikusan, plagioklásszal és kvarccal,
amikor néhány foknyi hőmérsékletcsökkenés alatt hatalmas mennyiségű szilárd fázis képződik. A 65-70% olvadéktól a
teljes megszilárdulásig összesen 6-10 °C-nyi a hőmérsékletcsökkenés, ami egy normál pluton esetében több száz évnek
felel meg. E szerint a K-földpát kristályosodása 650–663 °C között fejeződhetett be. Ez összhangban van UTENKOV
(2003) mikroklin-megakristályokra megadott képződési hőmérsékletével és a BUDA (1985) által ismertetett hőmérséklettel (685 °C) is, amely a mikroklin triklinitásából és a feltételezett eutektikumból való kikristályosodásnak a minimumhőmérsékletéből származik. HÁDEN (1997) mikroklin-megakristályokból számolt hőmérséklete ennél kicsit alacsonyabb,
lecsökken egészen 550-500 °C-ig. Monzonitokban a megakristályokból kinyúló mikroklinnyúlványok és az a kísérleti
tény (MEHNERT, BÜSCH 1981), hogy a kristályosodás előrehaladtával már nem tud mikroklin-megakristály képződni, arra
utal, hogy a mikroklinképződés amőbaszerű nyúlványok képződésével, esetleg mátrixmikroklin kiválásával zárult.
Mikroklinban szegényebb környezetben a plagioklászban megfigyelhető mikroklinkezdemények is a mikroklinképződés
vége felé fejlődhettek a monzogránitokban, hasonlóan a monzonitokban megfigyelt kiszorításos jelenséghez.
A kőzetté válás záróakkordjaként a majdnem megszilárdult monzonitos kőzetek között hajladozó erekben tört utat
magának a felzikus olvadékból a mafikusba bekerült olvadék, melyből mikroklin, kvarc és némi plagioklász válhatott ki.
Ennek a leukokrata szegregációnak az anyaga néhol bejutott a monzonitos kőzetbe, elsősorban a mikroklin, néhol a monzonitos kőzetből amfibol, plagioklász és biotit mint xenokristály került be a leukokrata szegregációba. Ennek megfelelően kontaktusuk nem éles, a leukokrata slírek felől beszűrődések, míg a monzonitok felől a xenokristályoknak a leukokrata slírekbe való bekerülése figyelhető meg.
Ezenkívül a felzikus olvadékból a mafikus olvadék felé Si és illékony komponensek transzportja is zajlott, melyek a
K-mal együtt a monzonitokban az amfibol biotitosodását és az apatit képződését segítették elő. Ide tartozik a nyúlt apatit
1

A második reológiai küszöbig a magma viszkoplasztikus rendszerként, azon túl gyakorlatilag szilárd testként viselkedik.
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képződése az amfibol és a biotit határán, valamint a tűs apatit fejlődése a szemcsehatárokon vagy mikroklinban
zárványként.
A K-földpátképződéssel párhuzamosan, valamint azt követően is még némi kvarc kristályosodhatott a rendszerből, majd
a hűlő granitoidtestben (monzogránit és monzonit együtt) albitosodás, aktinolitosodás, prehnitesedés, epidotosodás és pertitesedés zajlott. Ezek a folyamatok feltehetően már a metamorfózissal egyidejűek. A magas K2O- és P2O5-tartalmú monzonitos kőzetek (amfibolaggregátumos, illetve pöttyös, csomós kőzettestek) kevésbé bontottak, ami azt jelzi, hogy az új
képződésű, késői kiválású ásványok megvédték a többi, korábban képződött, de már instabillá vált ásványt a későmagmás átalakulástól. Ezekben a kőzetekben ugyanis a mikroklinban lévő zárványok üdék (a piroxént éppen a mikroklin mentette meg
az átalakulástól), és az amfibol biotitosodása sem jellemző. A biotit alárendelt szerepét tehát a K és a fluidum mafikus
olvadékba való beszűrődésének időbeli eltolódása okozza. Az intenzív mikroklinképződés során a mikroklin magába zárta a
színesásványokat, illetve az olvadék K-ját is elhasználta, így nem vagy csak nagyon korlátozott mennyiségben tudott biotit
képződni. A mikroklinképződés tehát ezekben az esetekben korábban zajlott le, mint a későmagmás átalakulások. A „felhígult” zárványokra azonban ez már nem igaz, a monzogránitokhoz hasonlóan a mikroklin nem védte meg az átalakulástól a
korábbi ásványokat. A felzikus olvadékból származó, fluidumban gazdag közeg itt erőteljesebben alakította át a monzonitos
kőzetet. A fluidum és a mikroklinképződés viszonya tehát az amfibolaggregátumos monzonitos kőzetekben megfigyeltekhez
képest eltérő a felzikus olvadékban és a „felhígult” zárványokban.
A monzonitokban az apatittűk az amfibol és plagioklász jelentős mennyiségének kristályosodása után képződtek, a
mikroklinban elszórtan vagy a szemcseperemek közelében dúsulnak. Mindkét megjelenés az apatittűk késői kiválását
jelzi, ami a magasabb foszfáttartalmú felzikus magma hatásaként értelmezhető. A vékony apatittűk az olvadékból való
gyors kiválás eredményének tekinthetőek (SPRY 1969; TINDLE, PEARCE 1983).
MEHNERT, BÜSCH (1981) megállapította, hogy a káliföldpátok peremi zónájában infiltráció hatására alacsony hőmérsékleten a K-földpát magas Ba-tartalmú, de albitmentes mikroklinná és Ba-mentes albittá elegyedik szét. Ez a pegmatitképződéssel párhuzamos, illetve a nyíráshoz köthető deformáció alatti fluidáramláshoz kapcsolódóan alakulhat ki. A
mobilizáció azonban nem köthető egyértelműen a milonitos zónákhoz, a legmagasabb Ba-tartalom leukokrata szegregációkból vagy a milonitos övek távolabbi, már nem milonitos részeiből származik.
Azt követően, hogy a felzikus olvadék elérte a második reológiai küszöböt, már korai törések, valamint — törések
mentén — szinplutoni telérek jelentek meg. A leukokrata telérek, illetve szegregációk a felzikus olvadék differenciátumaként tehát az éppen megszilárduló kőzetbe — több fázisban — mind a monzogránitba, mind a monzonitos kőzetekbe
benyomultak. A leukokrata szegregációk (slírek) az éles határral érintkező leukokrata teléreknél (pl. aplitok) korábbiak,
elsősorban a monzonitos kőzetekben jelentkeznek. Ezek a monzonitos kőzeteket behálózó leukokrata szegregációk
voltak a fluidumok és későmagmás olvadékok mozgásának fő színterei. Ennek megfelelően a zárványmagmából idekerülő és a leukokrata szegregációkban kivált ásványok alakultak át a legerőteljesebben, és megjelent egy zöldpala fáciesű
aktinolit-albit-prehnit-epidot ásványegyüttes, amely szinmagmás deformációhoz köthető (MAROS et al. 2003a).
A hűlés során vagy a tektonikai mozgások következtében keletkező töréseket a felzikus magma maradékolvadéka tölti
ki (pl. aplit), amely gyorsan szilárdul. Mint késői differenciációs termék elsősorban kvarcot, mikroklint, savanyú (albitoligoklász) plagioklászt, kevés, többnyire kloritosodott biotitot és opakásványt tartalmaz. Nagyon ritkán muszkovit és
gránát is megjelenik. A ritkaföldfém-eloszlások alapján elkülönül mind a monzogránittól, mind a monzonitos kőzetektől, kimerített RFF-eloszlásával és nagy negatív Eu-anomáliájával. Képződésének (vízzel telített olvadékból) nyomás- és
hőmérséklet-intervalluma 1-3 kbar-ra és 700-675 °C-os minimum-hőmérsékletre tehető, (KIRÁLY, TÖRÖK 2003).
A magmás test képződése aktív feszültségtérben ment végbe, és bár a gránittest eredeti határai ismeretlenek, mégis
valószínűnek látszik, hogy nagyobb (térképi) léptékben ÉK–DNy-i irányban elnyúlt alakkal számolhatunk.
METAMORFÓZIS ÉS SZERKEZETALAKULÁS
Az alábbiakban a területünk paleozoos alaphegységében rekonstruálható főbb tektono-metamorf eseményeket ismertetjük az eddig bemutatott eredmények, illetve irodalmi adatok alapján. Jelenlegi ismereteink szerint három tektonometamorf esemény különíthető el a paleozoos alaphegységi képződményekben.
1. A kutatási területen a legidősebb metamorf esemény nyomai az Ófalui Formációcsoportba tartozó Studervölgyi
Gneiszben lelhetők fel. Ezen korai esemény jelenlétét mutatják a LELKES-FELVÁRI et al. (2000) által leírt, több növekedési
fázist mutató, zónás gránátok magjai ultramilonitos gneiszben. E gránátmagok kémiai összetétele alapján a korai metamorfózisra amfibolit fáciesű körülményeket (a hőmérséklet- és nyomásviszonyok pontosabb meghatározása nélkül)
tételeztek fel a szerzők. M. TÓTH et al. (2005) szerint a Studervölgyi Gneiszben a legkorábbi esemény nagy hőmérséklettel (kb. 710 °C) jellemezhető a kvarcszemcsék közti szemcsehatárok szuturáltságának vizsgálata alapján. (Megjegyzendő, hogy az eltérő vizsgálati módszerek miatt a LELKES-FELVÁRI et al. [2000], illetve az M. TÓTH et al. [2005] által
leírt esemény nem szükségszerűen azonos.) M. TÓTH et al. (2005) ezen túl a vizsgált gneiszeket a hasonló kőzettani kifejlődés és tektonometamorf fejlődés alapján rokoníthatónak vélte számos alföldi mélyfúrásban feltárt ortogneisszel.
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Mikroszerkezeti megfigyelések alapján a fentieken túl lehetségesnek tartjuk, hogy a Bátaapáti Metahomokkő Formációt is érintette egy korai, regionális metamorf esemény. Arról, hogy ez a feltételezett esemény térben és időben miként
viszonyult a Studervölgyi Gneiszből leírt korai eseményhez, semmiféle ismeretünk nincs.
A fentebb tárgyalt legidősebb — nagy valószínűséggel regionális jellegű — esemény(ek?) koráról semmilyen adat
nem áll rendelkezésünkre, feltehetően a variszkuszi ciklus korai fázisához tartoznak, bár nem zárható ki prevariszkuszi
eredetük sem.
2. A terület második metamorf eseménye a Mórágyi Gránit plutonjának képződéséhez kapcsolódó kontaktmetamorfózis, amely a Bátaapáti Metahomokkő Formáció kőzeteiben ismerhető fel, ugyanakkor ezen eseménynek mindeddig
nem találtuk nyomát az Ófalui Formációcsoportban. A felvételi terület közvetlen É-i szomszédságában mélyült Alsónána
An–1A fúrás harántolta az Ófalui Formációcsoport és a Mórágyi Gránit Formáció kontaktusát, aminek kapcsán JANTSKY
(1979) is hangsúlyozza, hogy „az amfibolit-fillit a gránitkontaktus közelében semmiféle, gránittól származó utólagos
elváltozást nem szenvedett”. Mindez a terület két fő, kristályos alaphegységi egységének (Mórágyi Gránit + Bátaapáti
Metahomokkő, illetve a Mecsekalja-övben feltárt Ófalui Formációcsoport) tektonikus érintkezésére utal, amely szerkezeti kontaktus nyilvánvalóan a gránitpluton képződése után jött létre. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ófalui Formációcsoport sziliciklasztos üledékes képződményei (Kövespataki Kvarcfillit) és a Bátaapáti Metahomokkő Formáció kőzetei
nem azonos földtani-tektonikai egységből származnak. A kontaktmetamorfózis időpontját jól közelíti a Mórágyi Gránit
különböző kőzeteiből végzett radiometrikus kormeghatározások (KLÖTZLI et al. 2004, GERDES 2006) alapján adódó 340
M éves kor.
3. A vizsgált terület tektonometamorf fejlődésének legfontosabb és egyben legrészletesebben vizsgált, harmadik —
regionális metamorf — eseménye a gránitplutonhoz képest egyértelműen posztintruzív jellegű, vagyis 340 M évnél feltétlenül fiatalabb. Az Ófalui Formációcsoportból rendelkezésre álló, 300 M év körüli koradatok (LELKES-FELVÁRI et al.
2000, TÜSKE 2001) e képződménycsoport ugyancsak késő-variszkuszi metamorfózisát jelzik. Ugyanakkor a gránittest (és
a hozzá elválaszthatatlanul kötődő metahomokkőtestek) és a Mecsekalja-övben feltárt metamorfitok szerkezetfejlődésében számottevő eltérések mutathatók ki. E különbségek kapcsolatban állhatnak a kétféle kéregblokk eltérő reológiai
tulajdonságaival (masszív, merev blokk versus erős iniciális mechanikai anizotrópiát mutató, inkompetens kőzeteket tartalmazó zóna) vagy esetleg a némi időeltéréssel, kissé változó feszültségviszonyok között végbemenő metamorfózissal.
Az alábbiakban a terület két fő paleozoos alaphegységi egységében rekonstruált tektonometamorf fejlődést mutatjuk be,
rámutatva a hasonlóságokra és különbségekre.
A területet ért utolsó metamorf esemény során valamennyi paleozoos képződmény (Ófalui Formációcsoport, Mórágyi Gránit és Bátaapáti Metahomokkő) egységesen a zöldpala fácies nagyhőmérsékletű (>350–400°C, stabil biotit) tartományára jellemző regionális metamorfózist szenvedett. Az uniformitás azt jelzi, hogy a metamorfózis a különböző eredetű képződmények tektonikus egymás mellé kerülése során, illetve azt követően ment végbe (BALLA et al. 2003a). A hasonló metamorf fok mellett közös a meghatározó, kb. ÉK–DNy-i csapású szerkezeti irányítottság is, amely mind a képződmények lefutásában, mind pedig a palásság helyzetében jól tükröződik. Átfedés mutatkozik az Ófalui Formációcsoport különböző képződményeiben és a Mórágyi Gránitban megfigyelt megnyúlási vonalasság adatainak eloszlásában is. Mindezen tulajdonságok a két fő paleozoos alaphegységi egység közös tektonometamorf fejlődésére utalnak a
késő-variszkuszi orogenezis során. A palásság helyzete a jelenlegi koordinátákban kb. ÉNy–DK-i irányú kompressziót
jelez a kutatási terület egészén. A valamennyi paleozoos alaphegységi képződményben észlelt palásság uralkodó ÉNy-i
dőlése, továbbá az Ófalui Formációcsoportban előforduló redők aszimmetriája a késő-variszkuszi szerkezetalakulás DK-i
vergenciáját jelzi.
Az Ófalui Formációcsoportban a metamorfózishoz társuló képlékeny szerkezetalakulás többfázisú gyűrődéshez,
illetve intenzív milonitosodáshoz vezetett. A formáció képződményei, mint feljebb tárgyaltuk, a kevéssé ismert variszkuszi szerkezetalakulás fő (kora-karbon) orogén fázisa során „álltak össze” (takarós áttolódásokkal, illetve eltolódásokkal)
egy új, nagyobb földtani egységgé, amelynek meghatározó szerkezeti eleme az ÉK–DNy-i csapású, uralkodóan meredek
ÉNy-i dőlésű palásság. A formációra oly jellemző, felső-zöldpala fáciesű (kb. 450 °C és 6 kbar, LELKES-FELVÁRI et al.
2000) milonitosodás kb. 300 M év körül (a késő-variszkuszi fázisban) ment végbe (LELKES-FELVÁRI et al. 2000, TÜSKE
2001). A milonitosodást intenzív gyűrődés követte. Megfigyeléseink alapján időrendi sorrendben az alábbi deformációs
események rekonstruálhatók (D1–D3):
D1: A legkorábbi deformációs esemény nyomai az üledékes eredetű képződményekben (Juhhodályvölgyi Mészkő,
Kövespataki Kvarcfillit) találhatók meg. Ezt az eseményt a palásságba simuló, gyökerzónájukról lenyírt, relikt redők
(F1) képviselik, amelyek szárnyai a kőzetek uralkodó palásságához igen kis szög alatt hajlanak. A palássághoz kis
szöggel hajló síkok nagy valószínűséggel a kőzetek eredeti rétegzését (S0 vagy az azzal párhuzamos elsődleges foliációt) képviselik, amely a rendkívül intenzív gyűrődés során fellépő anyagátrendeződés miatt gyakorlatilag szinte teljesen áttevődik („transzponálódik”) a kőzetszerkezetet egyébként uraló palásságba (S1). Mivel a palásság e redők
tengelysíkjával kb. párhuzamos, képződése valószínűleg e gyűrődési fázishoz, annak is kései szakaszához köthető.
Mindez azt jelenti, hogy az Ófalui Formációcsoportban észlelt uralkodó, meredek ÉNy-i dőlésű palásság gyűrődés
során létrejövő tengelysíkpalásságnak (S1) tekinthető. A palásság uralkodóan meredek ÉNy-i dőléséből közvetve DK-i
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vergenciájú, szoros-izoklinális redők képződésre következtethetünk e fázisban. A metszési vonalasság kialakulása
részben biztosan e fázishoz köthető. Közvetlen megfigyelési adatokkal nem bizonyítható, hogy e deformáció az
üledékes eredetű kőzeteken (fillit, kristályos mészkő) kívül az Ófalui Formációcsoport többi kőzetét is érintette volna,
bár a palásság meglehetősen egységes irányítottsága közvetve arra utal, hogy e korai deformáció az egész képződménycsoportot egységesen érhette.
D2: E fázishoz köthető az Ófalui Formációcsoportra oly jellemző milonitosodás, amely a korábbi palásság (S1) mentén történő képlékeny nyírást jelent. Ennek során alakult ki a megnyúlási vonalasság, valamint a nyírás intenzitásától és
az eredeti kőzetminőségtől függő végső kőzetszerkezet (protomilonit, milonit, illetve ultramilonit). A nyírás kora
LELKES-FELVÁRI et al. (2000) és TÜSKE (2001) szerint 300 M év körüli, míg fizikai körülményei a felső-zöldpala fáciesben (kb. 450 °C és 6 kbar, LELKES-FELVÁRI et al. 2000) rögzíthetők.
A milonitosodás általánosan elfogadott ténye ellenére a nyírás kinematikai minősítése eltér az egyes szerzőknél:
SZEDERKÉNYI (1977) és TÜSKE (2001) balos, míg LELKES-FELVÁRI et al. (2000) jobbos nyírást említ a Mecsekalja-övből.
Mindazonáltal rá kell mutatnunk arra, hogy a palásság ÉK–DNy-i helyzetéből kb. ÉNy–DK-i irányú kompresszióval (σ1)
jellemezhető erőtér következik, amelyben azonban a Mecsekalja-övvel párhuzamos, nagymértékű balos eltolódás(ok)
képződése-működése kinematikailag nem lehetséges. Ezzel összhangban van az a tény is, hogy a terepi megfigyeléseink
során javarészt jobbos, illetve DK-i vergenciájú feltolódásos mozgásokat észleltünk, jóllehet e nyírások egymáshoz viszonyított koráról nem rendelkezünk közvetlen adatokkal. A meredek tengelyű redők képződése, ami térképi léptékben a
képződménysávok „ráncolódását” okozhatja, részben szintén kapcsolódhat e deformációs fázishoz (F2). Mindebből
adódóan fedetlen földtani térképünket úgy rajzoltuk, hogy a képződmények elvonszolódása jobbos kinematikát tükrözzön.
D3: E fázisban ment végbe a palásság (S1) gyűrődése. A palásság képződését korábban (bár részleteiben nem tárgyalva) kimondatlanul is a milonitosodáshoz kötötték, ebből automatikusan a gyűrődés milonitosodásnál fiatalabb kora
adódott. Nem zárható ki azonban, hogy képlékeny nyírás e gyűrődés után is végbement (D4?).
A palásságot gyűrő redők geometriája és tengelyének dőlésszöge igen változatos, ugyanakkor az egyes redőtípusok
között egyértelmű kronológiai viszony nem állapítható meg. A tengelyirányok összességében igen hasonló irányítottsága — a meredek tengelyű S- és Z-redők kivételével — alapján a redők akár egy fázishoz is tartozhatnak. Feltételesen a
lapos tengelyű szoros-izoklinális redők tekinthetők idősebbnek (F3a), míg a zárt és nyílt redők a deformációtörténet
következő stádiumát képviselhetik (F3b).
A palásság dőlésirányának „anomális” értékei gyakran a meredek tengelyű redőkhöz köthetők, amelyek az Ófalui
Formációcsoport szerkezeti „stílusának” igen jellegzetes elemeit képezik. E redők a palásságot az eredeti irányhoz képest
legalább 30–50°-kal (helyenként több mint 90°-kal) „elcsavarják” egy-egy feltárásban vagy kisebb részterületen. Ugyanakkor e redők legalább részben akár egyidősek is lehetnek a milonitosodással (D2), hiszen ilyen formaelemek (S- vagy
Z-redők) kialakulása a képlékeny nyíráshoz (eltolódáshoz) is kapcsolódhat. Mindez tehát azt jelenti, hogy a meredek
tengelyű redők a D2 és a D3 deformáció során egyaránt kialakulhattak. Az utóbbihoz kapcsolódó redők jelentik a legkésőbbi gyűrődést a területen.
A Mórágyi Gránitban a képlékeny szerkezetalakulás mindenekelőtt uralkodóan ÉNy-i dőlésű palásság képződésében,
illetve a palásság mentén keskeny zónákra korlátozódó milonitosodásban jelentkezik. A metamorfózis a gránittest hűlése
(kiemelkedése) során érte a vizsgált területet, benne az alábbi képlékeny deformációs események különíthetők el.
D1: Meredek dőlésű (>75°), általában ÉNy-i dőlésirányú palásság (S1) képződése, amelyhez intenzív koaxiális lapulás társult.
D2a1: „Lapos” dőlésű (<75°) palásság (S2) képződése, amely a meredek S1 palásságot változó mértékben (kőzet és
hely függvényében) fodrozza-transzponálja, de csapása azzal közel megegyező. A D1–D2a esemény során a kisebb monzonitos kőzetzárványok számos esetben a palásság irányába forgatódtak be, illetve a magmás alakváltozásra szuperponálódó további lapulást-nyúlást szenvedtek.
D2b: D–DK-i (ritkábban É-i) vergenciájú feltolódásokkal jellemezhető, keskeny milonitos zónák képződése, amelyek
irányítottsága többnyire a lapos palásságéval (S2) egyezik meg. Alárendelten eltolódásos jellegű elmozdulások is előfordulnak. Az e fázisra jellemző egyszerű nyírásos deformáció — lényegesen kisebb intenzitással — helyenként észlelhető
a gránittest nem milonitosodott kőzetváltozataiban is. A milonitos zónák képződése egyidejű lehetett a lapos palásságéval (S2), vagy kevéssel követte azt. SHATAGIN et al. (2005) a nyírás korát 321±22 Ma-ra tette milonitosodott kőzeteken
végzett Rb–Sr-vizsgálatok alapján.
Az D1 és D2a–b deformáció metamorf foka között nem mutatkozik lényegi különbség, így valószínűleg egy folyamatos deformációs eseménysor különböző állomásait képviselik, amelyek összességükben kompressziós (transzpressziós?)
tektonikai rezsimet jeleznek a késő-variszkuszi szerkezetalakulás metamorf fázisa során.
D3: Számos indirekt adat, statisztikai alapú megfontolás szól amellett, hogy a Mórágyi Gránit — kőzetkompetenciai
viszonyaiból adódóan — nagyobb, 10–100 méteres amplitúdójú gyűrt szerkezetet mutat. Ez a deformáció érinti a palásságot, ezért feltételesen külön fázisba soroltuk.
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A D2 deformáció indexében szereplő a és b betű arra utal, hogy ezen belül két, időkülönbséggel elválasztott deformáció volt.
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KÉSŐ-PALEOZOIKUM
Bár területünkön és közvetlen környezetében felső-paleozoos üledékes vagy vulkáni képződményt nem ismerünk,
regionális adatokból tudjuk, hogy a késő-paleozoikum hegységképződés és hegyközti medencékben folyó üledékképződés
időszaka volt. Hegyközti medencék — jellegükből fakadóan — csak itt-ott alakultak ki, s molassz jellegű üledékekkel
töltődtek fel. A később is erőteljes lepusztulás következtében nem tudjuk, volt-e hegyközti medence a kutatási területen.
A Dél-Dunántúlon a késő-karbonban összesen legalább 1600 m-es látszólagos vastagságban halmozódtak fel szürke
színű molasszüledékek (JÁMBOR 1998). Törmelékük forrásterülete a kavicsanyagukból ítélve néhány km távolságban is
eltérő kőzetekből állt: a nyugatabbi, Bogádmindszent Bm–1 fúrásban sok volt a gránit, míg a keletebbi (a Mórágyi Gránithoz közelebbi), Siklósbodony Sb–1 fúrásban egyáltalán nem volt. Valahol a környéken vulkáni tevékenység folyt,
amint azt a törmelékben előforduló andezit mutatja.
A felső-karbon üledékeket intenzív tektonizmus érte, minek következtében azok gyüredezettek, továbbá fiatalabb,
permi képződmények fölött és több helyütt idősebb, kristályos képződmények alatt települnek. A felső-karbon üledékekben lévő szervesanyag érettségi foka jóval nagyobb, mint a perm korúakban, ami arra mutat, hogy az intenzív tektonizmust erőteljes lepusztulás kísérte.
A permben legalább 2 km-es vastagságban halmozódtak fel molasszüledékek (BARABÁS, BARABÁSNÉ STUHL 1998), amelyek színe a késő-karbon korúaktól eltérően uralkodóan vörös vagy tarka volt. A leülepedésüket megelőző időszakban jelentős mállás volt, amiről a feküjükben települő gránit és metamorfit fellazulása és kifakulása tanúskodik. A molasszképződés
elején a felső-karbon andezitek még felszínen lehettek (nem pusztultak le vagy temetődtek be), mert kavicsuk megvan az alsó
szintekben. Az üledékképződést riolitvulkanizmus szakította meg, amely azonban csak kis területre korlátozódott. A kavicsanyagban eleinte a felső-karbonból ismert andezit van, de a riolit fölötti szintekben riolitkavics is megjelenik.
A Mórágyi Gránit a késő-perm elején minden bizonnyal már a felszínen volt, mert a tőle DK-re lévő Somberek
Smb–1 és Báta Bt–3 fúrásban a permi kőzetek zömmel ennek anyagából állnak. Később a késő-permi forrásterületen nagyobb szerephez jutottak a metamorfitok, amelyek dominanciája a kavicsanyagban megnőtt.
A fentiekből ítélve a Mórágyi Gránit csak a késő-perm elején bukkant a felszínre, addig — a késő-karbonban és a
kora-permben — csak metamorf köpenye pusztult.

MEZOZOIKUM
Területünkön a mezozoikumból üledékes képződmények csak a Mecsekalja-övtől ÉNy-ra maradtak meg. CSÁSZÁR
(2004) feltételezi, hogy az öv paleozoikumán és a tőle DK-re lévő Mórágyi Grániton is folyt üledékképződés, azonban
ennek nem maradt nyoma. Itt az egyetlen mezozoos képződmény a kréta alkálivulkanit-telérek sorozata.
A mezozoos fejlődéstörténet ismertetéséből kiemeljük a Mecsekalja-öv mezozoos fejlődésmenetének felvázolását,
mert az olyan egységet képvisel, amely önálló, specifikus fejlődésmenettel jellemezhető.
TRIÁSZ–JURA
A triász–jura fejlődéstörténet ismertetésében CSÁSZÁR (2004) összefoglalását vesszük alapul.
A kora-triász folyamán a terület többé-kevésbé kiegyenlítetté erodálódott, illetve a mélyedések feltöltődtek. A középső-triász elején bekövetkezett transzgresszió eredményeként a továbbra is egyenlőtlen mértékben süllyedő aljzaton rámpa, majd területről területre változóan karbonátplatform, lejtő és medence fáciesű karbonátos képződmények rakódtak le.
A továbbra is nyugtalan aljzaton a késő-triász idején folyóvízi környezetben törmelékes képződmények (Karolinavölgyi
Homokkő Formáció) halmozódtak fel, de az akkumuláció dél felé növekvő mértékű erózióval váltakozott.
A jura képződmények a területünket magában foglaló Mecseki-zónán belül a középső-jura tetejéig a gresteni és a foltosmárga fáciesben fejlődtek ki. Az üledékképződés kezdetben tengerpartközeli, mocsaras vidéken (Mecseki Kőszén
Formáció), később normálsósvízi környezetben folyt (Vasasi Márga Formáció). A fácies többé-kevésbé azonos volta
mellett az egyes képződmények, de a teljes rétegsor vastagsága is szélsőségesen változó, esetenként nagyságrendi
különbség is mutatkozik. Az eredetileg folyóvízi mecseki-zónabeli rétegsor fokozatosan váltott tengeribe, a tenger
fokozatosan mélyült, s maximális mélységét a Mecseki-zónát magába foglaló Tiszai-főegységnek az Európai-lemezről
történő leválása idején érte el. Az alföldi rétegsorok alapján ezen belül egy északi irányú kimélyülés rajzolódik ki (észak
felé növekvő kovatartalommal, ennek megfelelően déli irányú karbonáttartalom-növekedéssel).
A tenger az oxfordiban–kimmeridgeiben érte el a maximális mélységét, ettől kezdve fokozatos sekélyebbé vált.
A kora-liász ősföldrajzi viszonyok szempontjából különleges jelentősége van a területünkön első ízben talált durvább
törmelékanyagnak (CSÁSZÁR 2005), benne koralltöredékekkel. Míg a finomszemű, homokos-kőzetlisztes frakció nagy
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valószínűséggel a kora-jura medence túlsó, ÉNy-i partjáról származik (NAGY E. 1969), addig ez a durva törmelék a DK-i
part közelségét jelzi. Ez a part a sinemuri korszakban az Ófalui-töréstől délre mindössze 1-2 km-nyire húzódhatott. A
DK-i perem mentén a finomszemcsés sziliciklasztos anyag a sekélyebb parti környezetbe nagy valószínűséggel csak korlátozott mértékben juthatott el. Az így kialakult tisztább vizű melegtengerben akár nagyobb számban is élhettek telepes
korallok. Ezek a sinemuri idején a part mentén képződött vagy a felső-triász Mészhegyi Formációból átülepített kavicsok
társaságában viszonylag könnyen jutottak a liász kori medence gyorsabban süllyedő részének DK-i peremén húzódó
töréshez, ahonnan viharok idején a törmelékanyaggal együtt zúdulhattak be a medencébe.
A törmelékanyag összetétele alapján a törmelék forrását és lehetséges szállítását illetően jelentős eltolódással kell
számolnunk az Ófalui-törés mentén.
A triász és a jura szerkezetalakulásra elsősorban az üledékképződésre gyakorolt hatások alapján lehet következtetni,
ilyen pl. a kora-triász tektonikai fázist jelző Jakabhegyi Homokkő megjelenése (HAAS et al. 2002), a középső-triász tágulásos tektonikára utaló fáciesdifferenciáció (KONRÁD 1998) vagy a liász félárokszerkezet kialakulása (Nagy E. 1969).
KRÉTA
A kréta fejlődéstörténetről CSÁSZÁR (2004) adott összefoglalást, az alábbiakban nagyjából ezt követjük.
A Mecseki-zónában a kréta alkálibazalt-változatok kontinentális lemezen belüli riftesedés termékei. A mélytengeri
és egyúttal atoll jellegű alsó-kréta vulkáni-üledékes rétegsort a késő-kréta eleji, takaróképződéssel kísért kiemelkedést
és lepusztulást követően, legkésőbb a késő-krétában újabb üledékciklus váltotta fel, amelyet talán újabb alkálibazaltvulkanizmus kísért. A Duna–Tisza közi fúrások alapján nem lehet kétséges, hogy felső-kréta üledékek a Mecsek hegységet és környezetét is lefedték. E lefedettség jeleként fogható fel a turoni (BALLA, BODROGI 1993) Vékényi Márga Formáció is.
A kiömlési kőzeteken kívül széleskörűen elterjedtek a szubvulkáni fáciesbe sorolható kőzetek is, területünkön csak
ilyenek fordulnak elő. További vizsgálatok során kiderülhet, hogy a Mórágyi-rög alkálivulkanit-telérei — a kövestetői
fonolittesthez (NÉMEDI VARGA 1963: 3. ábra) hasonlóan — gyűrődés (és takaróképződés) utániak.
A kréta szerkezetalakulásban a kora-kréta dilatációs tektonika (és az azt indikáló vulkanizmus) után az alpi ciklus
erőteljes, ÉNy-i irányú kompressziós mozgásai következtek (BENKOVICS L. 1997). Ekkor gyűrődött redőkbe a Keleti-Mecsek mezozoos rétegsora (WEIN 1961, NÉMEDI VARGA 1983). A gyűrődés utáni esetleges alkáli vulkanizmus újabb dilatációra mutathat.
A telephely gránitos kőzeteiben a kréta feszültségtér kevéssé tükröződik a vetőkarcos adatokban. A kréta erőtér jobbos kinematikájú, transzpressziós tér lehetett, amely kb. ÉNy–DK-i irányú maximális főfeszültségi iránnyal (σ1) jellemezhető. E feszültségtér KÉK–NyDNy-i csapású jobbos eltolódásokat, ÉK–DNy-i csapású ferde eltolódásokat, rátolódásokat, továbbá (É)ÉNy–(D)DK-i balos eltolódásokat eredményezett. Bár ezt az erőteret a regionális szerkezeti analógiák
alapján eddig a krétához soroltuk (MAROS et al. 2003a, 2004), nem zárható ki idősebb (akár variszkuszi) kora sem. E deformáció számos tulajdonságában erősen emlékeztet a variszukszi átmeneti képlékeny-töréses deformációs eseményre,
így a két esemény akár genetikai kapcsolatban is lehet.
A következő szerkezeti fázisban (kréta?) egy bizonytalan balos reaktiváció nyomai jelennek meg a korábban létrejött
szerkezetek mentén. Ezt követően az alkálivulkanit-telérek benyomulásához köthető, kb. ÉNy–DK-i irányú, húzásos erőtér tételezhető fel. Ezen erőtér húzásos jellegére korábban a telérek csapáseloszlásából következtettünk (MAROS et al.
2003a, 2004), mivel a felszínen főként a regionális csapásiránnyal kb. párhuzamos (ÉK–DNy-i) telérek váltak ismeretessé. Ez a kép azonban a megismert telérek számának növekedésével (KOROKNAI 2006) lényegesen árnyaltabbá vált. A
sztereogramok alapján legalább két, de inkább három síkcsalád is elkülöníthető (ÉK–DNy±10°, K–Ny±10°, ÉNy–DK),
amelyek a korábbiakhoz hasonló jobbos eltolódásos rendszer síkjainak térbeli mintázatát látszanak követni: az első két
törésirány eltolódásos jellegű, míg a harmadik húzásos komponensű. A képet bonyolítja, hogy a felsoroltakon kívül
ritkábban É–D-i csapású telérek is előfordulnak a kutatási területen. Mindezek alapján a korábban feltételezett, önálló
húzásos erőtér elkülönítését nem látjuk indokoltnak. Lehetséges tehát, hogy a telérek benyomulása szerkezetileg preformált, gyengeségi zónák mentén történt, és a telérek térbeli eloszlásából nem lehet következtetni az őket esetlegesen létrehozó erőtér főfeszültségi irányaira.
A MECSEKALJA-ÖV MEZOZOOS FEJLŐDÉSMENETE
A Mecsekalja-öv mezozoos fejlődésmenete szempontjából az öv két határát külön tárgyaljuk.
Az ÉNy-i határ — az Ófalui-törés — két szárnyának perm–mezozoos süllyedéstörténete CSÁSZÁR (2004) szerint
alapvonásaiban megegyezik. A DK-i szárny területén azonban a perm és a mezozoos üledékképződés szaggatottabb volt,
de a legnagyobb különbség a terület általában magasabb, hátsági jellegéből adódik. Amíg tehát a kristályos képződmé172

nyek felszíne az ÉNy-i szárny területén 4000 m-t is meghaladó mélységben lehetett a késő-jura–kora-kréta idején, addig
a Mórágyi-rög felszíne csak kevéssel süllyedhetett a 2000 m-es mélység alá.
Az eltérés plauzibilis magyarázata, hogy a kora-kréta után az Ófalui-törés mentén jelentős elmozdulás ment végbe.
Rétegtani értelmét tekintve ez az elmozdulás — figyelembe véve, hogy az elmozdulási sík ÉNy-ra, a mezozoikum alá
dől — vetődésnek felel meg: a Mórágyi-rög kristályos képződményeinek megfelelő — ismeretlen, de a permnél
idősebb kőzetekből álló — szintek a Keleti-Mecsek alatt több km-es mélységben várhatók. Nem ismerünk azonban
olyan szerkezeti tanulmányt, amely az illető sík mentén lejátszódott elmozdulások irányára közvetlen adatot szolgáltatott volna.
A DK-i határ környékén egyetlen mezozoos képződmény van — az alkálivulkanit-telérek. Területünkön ezek csapása
uralkodóan ÉK–DNy-i, egészében véve közel párhuzamos az öv lefutásával. Telérek mind a Mecsekalja-övben, mind az
annak két oldalán lévő képződményekben előfordulnak. Nincs azonban egyetlen olyan telér sem, amely akár az Ófaluitörést, akár a Mecsekalja-öv DK-i határát biztosan átszelné. ÉK-en a telérek a Mecsekalja-övtől 2 km távolságig, DNy-on
alig 1,5 km távolságig fordulnak elő a Mórágyi Gránitban.
Az általunk számba vett fúrások közül a kutatási területen három (Cikó C–[2–3] és –VIII), attól Ny-ra további öt
(Ófalu Ó–IX, –XII, [XV, –XVI] és –XX) tárt fel teléreket triász és jura üledékek között. E fúrások olyan területet körvonalaznak, amely az Ófalui-törés térképünkön jelzett utolsó (DNy-i) km-én és tovább Ny-ra mintegy 3 km hosszban
követhető, s amelynek szélessége ÉK felől DNy felé 0,8 km-ről kb. 2 km-re növekszik. Ez az alakzat lényegileg a Mórágyi Gránit területén észlelt telérek burkolójának folytatását képezi, s ha nem a fúrási harántolások véletlenszerű elhelyezkedéséből ered, arra mutat, hogy a telérek benyomulása után az Ófalui-törés mentén már nem volt néhány km-t
meghaladó vízszintes elmozdulás.

KAINOZOIKUM
Kutatási területünk kainozoos fejlődéstörténetében a paleogénről és a pliocénről nincs információnk, a miocénről
szórványadataink vannak. Eléggé részletesen ismerjük a negyedidőszaki fejlődésmenetet, amely nem különbözik az alaphegységben körvonalazódó három fő egységben.
PALEOGÉN
A Mecsek hegységhez és környezetéhez hasonlóan kutatási területünk a paleogénben valószínűleg mindvégig szárazulat volt, amelyen lepusztulás zajlott. A Szigetvár térségéből ismert szárazföldi (folyóvízi?) paleogén alapján feltételezhetjük, hogy az általános lepusztulás mellett a környezetben helyenként és időnként felhalmozódásra is sor kerülhetett.
A szerkezetalakulás BERGERAT, CSONTOS (1988) szerint NyÉNy–KDK-i kompressziós feszültségtérrel jellemezhető,
több villányi és mecseki feltárás alapján. A szerzők a feszültségteret miocén előttinek tartják, mivel annak nyomait
miocén képződményekben már nem észlelték. Ezt a feszültségteret feltételesen területünkön is kimutathatónak véljük
(BALLA et al. 2003a).
NEOGÉN
A neogénből alsó- (kárpáti) és felső-miocén (pannóniai) képződményeket ismerünk, ezek alapján kísérelhetjük meg
néhány földtörténeti esemény rekonstrukcióját. A pliocénből területünkön nincs üledék, a fejlődéstörténet jellegét az
alaphegység domborzatából, mállási övének sajátosságaiból és a közvetlenül rátelepülő kvarter üledékekre vonatkozó
ismereteinkből próbáljuk megállapítani.
Kora–középső-miocén
A kora-miocén első fele — a paleogénnel együtt — legalább 50 M éves szárazföldi, lepusztulási időszak részeként
jellemezhető. HÁMOR (1998) szerint a Mórágyi-rög a Baranyai-szárazulat ÉK-i peremvidékén helyezkedett el. Ez a
szárazulat a mai Horvátország és Szerbia területéről húzódott át Magyarország területére, s tőle K-re és É-ra egy ÉNy,
majd Ny felé tartó folyó medencéje körvonalazódott. Kutatási területünktől K-re és É-ra e nagy folyó ártere, Ny-ra pedig
egy mellékfolyó völgye tételezhető fel. Maga a területünk lepusztulást szenvedett: a peremén a miocén üledékek alatt
sokhelyütt megmaradtak a perm–mezozoos képződmények, míg innen lepusztultak. A lepusztulással feltehetően mélyreható mállás járt együtt.
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A szerkezetalakulást BENKOVICS (1997), CSONTOS et al. (2002) és FODOR et al. (1999) észlelései szerint közel É–D-i
és ÉK–DNy-i kompresszióval jellemzett feszültségterek jellemezték. Lehetséges, hogy a feszültségtér hatása már a paleogénban megkezdődött (CSONTOS et al. 2002), azonban alapvetően az alsó riolittufa keletkezése után, azaz a koramiocén végétől kezdődően vált jelentőssé. Ide tartozhatnak a Mecsek Északi-pikkelyzónájában kimutatható balos transzpresszív mozgások is (TARI 1993). E feszültségtér hatását területünkön is észleljük (BALLA et al. 2003a).
A kora-miocén második felében területünk HÁMOR (1998) szerint a D-en továbbra is létező Baranyai-szárazulattól levált
Mecseki-sziget részét képezte. D-ről és K-ről abráziós partszegélyi, síkparti, Ny-ról és ÉNy-ról lagúna- és esztuáriumkifejlődések övezték, a szigettől K-re minden átmenet nélkül parttávoli, mélyvízi kifejlődések körvonalazódtak. A kora-miocén
(kárpáti) üledékek foszlányokban maradtak meg területünk DNy-i és ÉNy-i részén. Törmelékanyagukat gránitos, metamorf,
illetve jura kőzetek alkotják. Tovább DNy-i és ÉNy-i irányban az üledékek elterjedése egyre folyamatosabb.
A középső-miocénből nem ismerünk üledéket a területen.
Valószínűnek tartjuk, hogy az idősebb (kora-miocén második fele + középső-miocén) miocén üledékek eredetileg a
Mórágyi-rög egész területét lefedték, s csak később pusztultak le. A lepusztulás területünk É-i, ÉK-i, K-i, DK-i és D-i
részén a pannóniai előtt játszódhatott le, mert itt a pannóniai üledékek alatt nem maradtak idősebb miocén korúak. ÉNy-on
viszont a pannóniai üledékek legalább néhány fúrásban fedik az idősebb miocén korúakat, bár a fúrásleírásokból nem
világos, mennyi hiányzik az alsó–középső-miocén rétegsorokból.
A szerkezetalakulást a BERGERAT, CSONTOS (1988), BENKOVICS (1997), továbbá CSONTOS et al. (2002) által meghatározott ÉNy–DK-i húzásos feszültségtér jellemezte. Néhány szinszediment bélyeg alapján a feszültségtér korát CSONTOS et
al. (2002) a késő-miocén elejére teszi, míg korábbi munkájában BERGERAT, CSONTOs (1988) a Pannon-medence (ennél
idősebb) kialakulásához kapcsolja. E feszültségtér hatását területünkön is észleljük (BALLA et al. 2003a).
A töréses szerkezetalakulás következő eseményei, amelyek regionális analógiák alapján a kora–középső-miocénbe
sorolhatók, balos eltolódásos kinematikájúak, és ezek során a fő feszültség iránya az óramutató járásával ellenkező módon forogni látszik. Ezt a látszólagos elfordulást azonban Tiszai-egységnek egy stabil feszültségtérben történt óramutató
járásával megegyező elfordulása (MÁRTON, MÁRTON 1999) váltja ki (CSONTOS, BERGERAT 1993, FODOR et al. 1999). Ha
az elfordulás hatását a már korábban létrejött töréseken — amelyekre, mint korábban rámutattunk, a többfázisú felújulás
jellemző — tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy az ÉK–DNy-i ±10° csapású síkok jobbosból balosra váltanak át, és
viszonylag stabilan eltolódásosak maradnak. A KÉK–NyDNy-i csapásúak normál vetőből balos eltolódásba váltanak,
míg az ettől csak kissé eltérő kb. K–Ny-i, illetve NyÉNy–KDK-i csapású síkok pedig normálból balos, majd inverz
elmozdulássá válnak. A harántként felfogható irányokban (ÉÉNy–DDK és ÉNy–DK) végig az eltolódások maradnak a
jellemzők, de míg az előbbi irány balosból jobbos lesz és marad, addig a második jobbosból balosra, majd ismét jobbosra vált. A szerkezeti események ezen interpretációját támogatják azok a megfigyelések, amelyek a vetőkarcok eloszlását a fúrásokban, a térképezési adatokban és a vágatokban jellemzik.
Késő-miocén
A késő-miocén (pannóniai) folyamán az alsó–középső-miocén üledékeket abrázió tarolta le, majd az üledékképződés
újabb transzgresszióval indult. Ezzel összhangban a gránit és a pannóniai üledékek között csak az utóbbiak mai kiékelődési vonalától távolabb jelennek meg alsó–középső-miocén üledékek. Területünkön a pannóniai üledékeknek litorális
(Kállai Kavics) és szublitorális (Tihanyi Formáció) fácieseit különböztettük meg. A nagyobb kavicsok között feltűnően
kevés a gránit anyagú, több helyütt teljesen hiányzik. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a transzgressziót megelőző
abrázió során a mállási öv nem pusztult le teljesen. Erről tanúskodik az is, hogy a mélyfúrásokkal feltárt gránit a pannóniai üledékek alatt mállott volt.
A litorális és szublitorális fáciesek a szelvényekben alulról fölfelé ebben a sorrendben következtek, fokozódó tengerelöntésről tanúskodva. Területünk peremeit leszámítva, amelyeket folyamatosan fednek, a pannóniai üledékek térbeli eloszlása hézagos. Ez minden bizonnyal annak a következménye, hogy mai elterjedésük utólagos lepusztulás következménye, s a pannóniai üledékek a Mórágyi-rögöt eredetileg teljesen beborították.
A pannóniai ősföldrajzi környezetről NAGYNÉ (2003) a következő képet vázolta fel. A kimutatott taxonok között
szárazabb, hűvösebb, mérsékelt éghajlat alatt élők (Pinus silvestris, Artemisa sp., Chenopodium sp.) vannak jelen. A szárazföld parttól távolabbi részén középhegység jelenléte tételezhető fel (Coniferae), az alacsonyabb területeken lombos
fák (Tilia cordata) is lehettek. Néhány alak (Artemisia, Chenopodium, Graminae) lombos fák közötti tisztásokra mutat.
A szerkezetalakulást tekintve a késő-miocén elején CSONTOS et al. (2002) ÉNy—DK-i tengelyű tenziós feszültségteret tételezett fel. Ebbe a deformációs fázisba területünk törései közül a KÉK–NyDNy-i főfeszültség-irányú feszültségtérbe illeszkedő vetőkarcos törések illeszthetők. A Mecsek és a Villányi-hegység transzpressziós kiemelkedéséhez viszont rátolódásos
eltolódások kapcsolódhattak (WEIN et al. 1965, CSONTOS et al. 2002). Ilyeneket a kutatási terület tágabb környezetében, a Mecsekalja-öv egyes szakaszain észleltek (KLEB 1973, NÉMEDI VARGA 1983). Területünkön a hosszanti töréses övek balos eltolódásként reaktiválódhattak. A pannóniai képződményekben szinszediment vetők figyelhetők meg (Rác-hegy északi oldala),
amelyek 30–40°-kal NyÉNy-nak, illetve ÉNy-nak dőlnek, néhány cm-es elmozdulással, pár mm-es karbonátos kitöltéssel.
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Pliocén
A pliocén fejlődéstörténet rekonstruálása — üledékek, illetve magmatitok hiányában — csak közvetett információ
alapján kísérelhető meg. Ezt az információt — a belőle adódó konklúziókkal együtt — az alábbiakban vázoljuk.
A környezetben széleskörűen elterjedt felső-miocén üledékek a Mórágyi-rög középső része felé kiékelődnek (3. melléklet), de fáciesükben érdemi változás nem észlelhető. Ez azt jelenti, hogy a kiékelődés utólagos lepusztulás következménye, eredetileg a területet teljesen elborították a felső-miocén üledékek.
A lepusztulás alsó korhatárát a felső-miocén üledékek felső korhatára adná, ez azonban bizonytalan a késő-miocénen
belül. A lepusztulás felső korhatárát az alsó- (kárpáti) vagy felső-miocén (pannóniai) üledékekről alaphegységi képződményekre átterjedő Fenyvestetői Vörösagyag Formáció felhalmozódása adja, amely területünkön a kora-pleisztocén késői
szakaszán kezdődik. A lepusztulás tehát zömmel a pliocénre esik, azonban már a késő-miocénben elkezdődhetett, s a
kora-pleisztocén elején még folytatódhatott.
Ez alatt a lepusztulás alatt a Mórágyi-rög területe a Mecsek hegylábfelszíne lehetett. Ez a helyzet kedvezett a lepusztulási időszak legnagyobb része alatt fennálló szemiarid (száraz mediterrán) éghajlat hatásának.
A mai völgyek közül a nagyobbak — számos kisebbel együtt — az aljzatdomborzatban (2. melléklet) jól kivehető
vályúkat alkotnak. Ezek a vályúk laposabbak a mai völgyeknél, amelyek lényegileg ezek továbbmélyülésével keletkezhettek. Ez az aljzatdomborzati vályúkban megmutatkozó völgyhálózat a Fenyvestetői Vörösagyag Formáció képződése
előtt, tehát legalább részben a pliocénban alakult ki. A felső-miocén üledékek feküszintjét ez a völgyhálózat néhol (a
Köves-, a Rák- és a Lajvér-patak mentén) tagolja, néhol (a Mórágyi-víz mentén) talán örökli (az itteni adatsűrűség azonban nem elegendő megbízható következtetés levonásához). Összességében tehát a kérdéses völgyhálózat zömmel későmiocén utáni, vagyis keletkezése a pliocénra, illetve a negyedidőszak elejére tehető.
A dombtetők alatt a Mórágyi Gránit Formáció kőzetein 20–35 m (fúrások földtani dokumentációjából 27±6 m,
mélyfúrás-geofizikai adatokból 28±7 m) vastag mállási öv fejlődött ki. A mállás akkortól kezdve újulhatott fel, hogy
a fedő miocén üledékek eróziója nyomán az alaphegység felszíne az aktuális térszínre vagy annak közelébe, s így
külső hatások (oxigén, víz, szén-dioxid, szerves anyagok, gyökerek stb.) alá került. A Fenyvestetői Vörösagyag
Formáció lényegileg e mállás felszíni végtermékét képező talajokból vagy azok kismértékű áthalmozási termékeiből
keletkezett, s mintegy lezárja a mállás fő fázisát. A mállási öv kialakulása tehát jóval a Fenyvestetői Vörösagyag
Formáció felhalmozódása (kutatási területünkön földtani és paleomágneses adatokból ítélve kb. 800 000 évet
megelőzően) előtt kezdődött, s mintegy 5 M éven át tarthatott. A Fenyvestetői Vörösagyag Formáció kőzettani jellegéből ítélve ez a mállás száraz, mediterrán éghajlaton játszódott le (PÉCSI 1963, HABLY et al. 1995, SCHWEITZER
2001).
Valószínűnek látszik, hogy a mállás során időről-időre lepusztulás is volt, ez azonban a dombtetőkön csak a talajokat
és a mállási öv aktuális legfelső szintjét érintette, míg a köztes vályúk egyre nagyobb mélységekbe vágódtak, felülről
csökkentve a mállási öv vastagságát, elsősorban a legfelső, legerősebben mállott részeket távolítva el. A Fenyvestetői Vörösagyag Formáció valószínűleg az időszakos lepusztulás legutolsó eseménye után halmozódott föl, az addigra kialakult
tagolt térszínen. Mind az utolsó (néhány?) lepusztulási esemény, mind a Fenyvestetői Vörösagyag Formáció felhalmozódása már nem a pliocén, hanem a kora-pleisztocén fejlődéstörténet része.
NEGYEDIDŐSZAK
A negyedidőszaki fejlődéstörténet eleinte a pliocén fejlődéstörténet folytatása, s a kora-pleisztocén nagyobb részében
az egész területen folytatódott az alaphegységi képződmények — és az azokat fedő miocén üledékek — szárazulati mállása. Ebben a több millió évig tartó folyamatban éles változást hozott a löszfelhalmozódás megindulása.
A felhalmozódó lösz konzerválta a mállási övet természetesen lezáró talajt és az annak helyi áthalmozódásával keletkező üledékekből álló réteget (a Fenyvestetői Vörösagyag Formációt). Ahhoz, hogy a további fejlődésmenetet megértsük, szükségesnek látjuk felvázolni ismereteinket arról a képről, amely a változás — a löszfelhalmozódás megindulása
— időpontjában feltételezhető. Ehhez az alábbi főbb körülményeket tartjuk szükségesnek rögzíteni:
— A szomszédos területeken már folyt a löszképződés, vagyis a kutatási területen is minden bizonnyal hullott az a
por, amelyből másutt lösz halmozódott fel.
— A szomszédos vidékektől eltérően kutatási területünkön a miocén üledékek lepusztultak, de a peremek felé —
kiékelődési vonalukon túl — megjelennek.
— Az alaphegységnek a löszfelhalmozódás megindulási időszakára rekonstruálható domborzatában a mai nagyobb
vízfolyások völgyei vagy vályú (a Lajvér-patak alsó szakasza, Rák-patak, a Hutai-patak felső szakasza, Mórágyi-víz és
a Kövesdi-víz felső szakasza), vagy hirtelen kilaposodás (a Hutai-patak alsó és a Lajvér-patak középső szakasza) formájában jól követhetők, s számos mellékvölgyük is felismerhető.
A vázolt körülményekből véleményünk szerint az alábbi következtetések vonhatók le:
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— A Mórágyi-rög alaphegységi boltozata ebben az időszakban már megvolt, ha nem is feltétlenül a mai teljes függőleges amplitúdójával (a Duna-völgy prekainozoos aljzatához képest 1000-1500 m).
— A boltozat tetővidékéről lefutó völgyek erőteljes lineáris lepusztulásról tanúskodnak. Bevágódásuk a rekonstruált
alaphegységi domborzatban 30-50 m-re tehető.
— E lepusztulás vezetett arra, hogy a hulló löszanyag nem tudott felhalmozódni, hanem folyamatosan lemosódott.
A lepusztulás tartósságára a legkézenfekvőbb magyarázatnak az tűnik, hogy a boltozat állandó vagy meg-megújuló
emelkedésben volt. A löszfelhalmozódás megindulását ezért a kiemelkedés lelassulásával hozzuk kapcsolatba. A lösz
felhalmozódása az alaphegységi kiemelkedéseken volt a legteljesebb, s azt eredményezte, hogy ezek a kiemelkedések a
szomszédos völgyekhez képest egyre magasabbak lettek. A teljes magasságnövekedés a löszösszlet vastagságán mérhető
le, s 50-60 m-re tehető.
Ezzel párhuzamosan a völgyek egyre jobban bevágódtak az alaphegység felszínébe. A végeredmény, hogy az eredeti (löszfelhalmozódás előtti) aljzatfelszín a völgyoldalakban 20-40 m magasságban van. A nagyobb völgyeket 10-15, a
kisebbeket alsó szakaszaikon 5-10 m vastag alluviális üledékösszlet tölti ki. A két érték (magasság és vastagság) összege
— kb. 20-40 + 10-15 = 30-55 m — jellemzi a löszfelhalmozódás kezdete óta lejátszódott teljes bevágódást.
A löszfelhalmozódás okozta magasodás és a bevágódás együttesen arra vezetett, hogy az alaphegységi kiemelkedések
eredeti (a löszfelhalmozódás megindulása előtti) kb. 30-50 m-es értéke (l. följebb) mára 100-120 m-re növekedett, vagyis
a domborzati tagoltság két-háromszorta nagyobb lett. Hangsúlyoznunk kell: mindez annak ellenére, hogy az aljzatboltozat kiemelkedése minden bizonnyal lelassult a korábbihoz képest (különben nem indult volna meg és nem folytatódott volna a lösz felhalmozódása).
Az összkép felvázolása után térjünk át a részletekre. Láttuk, hogy egészében véve két, ellentétes irányú folyamattal
kell számolnunk: az egyik a dombok, a másik a völgyek fejlődése. Ezek azonban szélső helyzetek, a kettő közötti területek — a völgyoldalak és domblejtők (amelyek területünk több mint a felét foglalják el) — kialakulása nyilvánvalóan
nem írható le egyik folyamattal sem. Ezért az alábbiakban az alábbi témákat vesszük szemügyre:
— a dombtetői löszösszletek kialakulásának menete;
— a völgytalpak története;
— a völgyoldalak és lejtők fejlődése.
A dombtetői löszösszletek kialakulásának menete
A dombtetői rétegsorok keletkezésének modelljét a rétegtani részben ismertettük. Ezeket a rétegsorokat részletesen a
Mórágyi Gránit fedőjében tanulmányoztuk, s az egyéb alaphegységi képződményekre csak az itt szerzett ismereteinket
tudjuk extrapolálni. A továbbiakban a Mórágyi Gránit fedőösszletére támaszkodva jellemezzük az eseményeket.
A bázisréteg mindenütt a gránitkőzetek mállásával keletkezett talajból vagy annak áthalmozási termékeiből áll. Ez
alkotja a Fenyvestetői Vörösagyag Formációt (l. ott). Vastagsága általában 2-3 m-es, néhol eléri a 10-15 m-t (Mórágy
Mó–9 és –11A fúrás) is. A kutatási terület ÉNy-i, É-i és ÉK-i részén, ahol az alaphegység már a legmélyebb völgyekben
sem bukkan felszínre, általában 15-20 m körül van. Összességében tehát az alaphegységi boltozat tetővidéke a bázisréteg
felhalmozódási idején jóval tagoltabb volt, mint a peremvidékek. Ezt a tagoltságot a fáciesek és a fejlődésmenet változékonysága kíséri. A kisvastagságú rétegsorok esetenként teljes egészében in situ talajból állnak, míg a nagyobb
vastagságúakban több-kevesebb szerepet kapnak a talaj kismérvű áthalmozásával keletkezett üledékek (vörös- és tarkaagyagok). A nagyvastagságú rétegsorokban több szint különböztethető meg, így a Mó–9 fúrásban három, a Mó–11A
fúrásban pedig négy, ami arra mutat, hogy a bázisréteg kialakulása több szakaszban ment végbe. Ez egyúttal arra is mutat, hogy a bázisréteg nemigen lehet kronosztratigráfiai szint.
A fúrási rétegsorok földtani és mélyfúrás-geofizikai korrelációja alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a
legidősebb löszképződmény az L8-horizont. Ez azonban nincs meg mindenütt, aminek oka akár az is lehet, hogy a felette
települő és belőle képződő PD-szint helyenként a teljes L8-horizontra kiterjedt, másutt annak csak magasabb szintjeire.
Ebből következően a bázisréteg fedőjének koringadozása nem lehetett túl nagy.
Az L8-horizont bázishelyzete a löszszelvényen belül azonban csak a felszíni vízválasztó gerinctől É-ra lévő, vagyis
a Geresdi-dombság É-i lejtőjére eső területeket jellemzi. A kutatási terület D-i részén (K-en a Kövesdi-víz völgyétől Dre) húzódó gerincen lévő fúrások rétegsorában a löszszelvény alsó része, a Paksi Lösz Formáció vagy teljesen hiányzik
(Üveghuta Üh–1 fúrás), vagy felére csökkent vastagsággal van jelen (Bátaszék Bszt–3 és Bszt–2). A hiány az Üh–1
fúrásban abból származik, hogy a löszszelvény alját (a BA-talajhorizont alatt) lejtőüledék helyettesíti, azonban ennek
helyén a Paksi Lösz Formáció vastagsága nem haladhatná meg az 5-7 m-t. Egyúttal a teljes löszösszlet vastagsága is lecsökken a szokásos felére (26,4 m-re).
E merőben szokatlan jelenség tisztázása érdekében megvizsgáltuk a vízválasztóra eső valamennyi fúrás (40. ábra)
adatát. A dokumentáció részletességét és megbízhatóságát tekintve e fúrások két csoportba sorolhatók:
— Az S jelű fúrásokat a Mecsekérc teljes szelvénnyel mélyítette, a rétegsorról csak vázlatos adatlap tájékoztat, így
adataikhoz kétségek férhetnek.
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40. ábra. A felszíni vízválasztóra eső fúrások
1 — gyakorlatilag teljes löszrétegsort harántoló fúrás, 2 — hiány löszrétegsort vagy löszt egyáltalán nem harántoló fúrás

Figure 40. Boreholes on the surface watershed
1 — borehole with practically complete loess sequence, 2 — borehole with incomplete loess sequence or without loess

— A többi fúrást a MÁFI maggal fúrta, a fúrómagok megvannak, rétegtani besorolásuk helyszíni felülvizsgálat eredménye.
Az értelmezést bonyolítja az a körülmény, hogy a Geresdi-dombság fő vízválasztója K felé kettéágazik, a két ágat
a Kövesdi-víz völgye választja el egymástól. Ha a rendelkezésre álló adatokból az Üh–1 fúrástól K-re az S jelű fúrásokat nem vesszük figyelembe, az a következtetés adódik, hogy a Paksi Lösz vastagsága csak az elágazás utáni K-i ágon
kisebb a szokásosnál (az ÉK-in nem), de ezen belül kelet felé növekszik. Az S–179 és –193 fúrás a tendenciát megbontja, de ezt a körülményt a rétegsorok alacsony megbízhatósága miatt figyelmen kívül hagyhatjuk. Az Üh–1 fúrástól
DNy-ra az S–190 még kb. ugyanazt az összvastagságot mutatja az egész kvarterra, mint az Üh–1, de az S–189 már
nagyobbat.
Mindebből úgy tűnik, hogy az idős lösz csökkent vastagsága elsősorban az Üh–1 fúrás közvetlen környezetére, vagyis
a Geresdi-dombság tetővidékére jellemző, s a réteghiány mind Ny, mind K felé néhány km-en belül jelentősen csökken,
az ÉK-i gerincleágazáson nincs is meg. Csak az Üh–1 fúrás rétegsora elég részletes ahhoz, hogy megállapítsuk: a vastagságcsökkenés abból származik, hogy a Paksi Lösz Formáció alsó része hiányzik, vagyis a Geresdi-dombság tetővidékén a lösz felhalmozódása később indult meg, mint az É-i lejtőn, mivel a hulló löszanyag mind ez idáig lepusztult.
Arra vonatkozóan nincs adatunk, hogy ez a jelleg D felé folytatódik-e, avagy megszűnik. Azt azonban a 10–12. ábra
alapján megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb, 55 m körüli löszvastagságok a Geresdi-dombság tetővidékétől távolabbi
fúrásokban (Üveghuta Üh–45, –6, –37, –39, Mórágy Mó–9, –12A és –11A) figyelhetők meg, mégpedig a nélkül, hogy
a rétegsor teljesebbé válna. Ez akár úgy is értelmezhető, hogy a tetővidékhez közelebb több pusztult le a löszből, mint
attól távolabb. A fúrási rétegsorokból (10–12. ábra) ítélve a vastagságcsökkenés elsősorban az idős lösz rovására írható,
bár ez a csökkenés nem vezet réteghiányra a mélyebb szintekben.
A teljes löszszelvény a különböző dombtetői fúrásokban meglehetősen hasonló mind az összvastagságot, mind az
egyes szintek vastagságát tekintve. Több fúrásban észlelünk réteghiányokat (10–12. ábra):
— az Üh–38 fúrásban az L2-horizont bázisán (kb. 65 ezer év),
— az Üh–5, –8, –42, –26A és Mó–11A fúrásban az L3-horizont bázisán (kb. 180 ezer év),
— az Üh–5 fúrásban az L5-horizont bázisán (kb. 375 ezer év).
Jól látható, hogy a réteghiányok zöme 180 ezer év körül lép föl, bár hasonló jelenségek korábban (Üh–5) és későbben
is (Üh–38) előfordultak. A fentiek alapján az L3-horizont bázisán észlelhető diszkordanciát kiemelt jelentőségűnek
véljük, bár hangsúlyozzuk, hogy távolról sem mindegyik dombtetői rétegsorban mutatható ki.
A réteghiányok kisebb paleovölgyek menti kimosásokkal állnak kapcsolatban. Bár mind a hat felsorolt fúrás tetőn,
gerincen vagy ahhoz közeli helyzetben van, közvetlen közelükben minden esetben felismerhető egy mai oldalvölgy felső
szakasza (az Üh–5, –42, Mó–11A és Üh–38 völgyfőben mélyült, de a másik két fúrás is közel esik ilyenhez). Ebben az
értelemben a fúrási rétegsorokban regisztrált paleovölgyek e mai oldalvölgyek őseinek is tekinthetők lennének. E lehetőség mérlegelésénél azonban figyelembe kell vennünk, hogy a későbbi lösz ezeket a paleovölgyeket kitöltötte, s a mai
völgyek ebbe a löszbe vágódtak bele. Nincs tehát közvetlen kapcsolat e paleovölgyek és a mai völgyek között.
A teljes löszszelvényben a paleotalajok jellege alulról felfelé száraz mediterrán éghajlatra jellemző vörös talajoktól
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(PD), barna erdőtalajokon (PH–MB), majd erdőssztyepp-talajokon (BA–MF) át a (TH és a mai) csernozjom-talajokig
változik, ami arra mutat, hogy a felmelegedési időszakok (14. ábra) éghajlata egyre hűvösebbé vált.
A völgytalpak története
A nagyobb völgyek a löszfelhalmozódás kezdetekor már megvoltak, további fejlődésük egészében véve bevágódásként jellemezhető. Ez a bevágódás nyilvánvalóan szakaszos volt: mélyülési és feltöltődési szakaszok váltogathatták
egymást. Mindeddig három feltöltődési szakaszt sikerült kimutatnunk: a kora-pleisztocén végén – középső-pleisztocén
elején (a PD1 vége felé), a középső-pleisztocén vége felé (kb. az MB és a BD között) és a késő-pleisztocén–holocén
folyamán (az MF után).
Az első feltöltődési szakaszt nyilvánvalóan megelőző bevágódást nem tudjuk elválasztani attól, ami a löszfelhalmozódás kezdetére kialakult völgyeket (az alaphegység rekonstruált domborzatában) létrehozta. Mivel az illető üledékek
rétegtani helyzete (az L7-horizont alatt) közel van a löszszelvény bázisához, lehetséges, hogy a kettő valóban egybeesik.
A második feltöltődési szakaszt megelőző bevágódás mértékének megállapítását bonyolítja a nagy völgyek aszimmetriája: jobb oldalukon az alaphegységi kibúvások viszonylag nagy (40 m) magasságig követhetők, míg a bal parton legfeljebb 4-5 m magasságig terjednek, s a második feltöltődési szakasz teraszüledékei — kizárólag ezen az oldalon — települnek rajtuk. A bevágódás mértékének meghatározásához a vázolt aszimmetria miatt nem látunk egyéb lehetőséget,
mint hogy a tényleges értéket felezzük, s ezt (15-20 m) vesszük alapul a bevágódás jellemzéséhez.
A harmadik feltöltődési szakasz előtti bevágódás a terasz- és a völgykitöltő üledékek talpa közötti magasságkülönbségen közvetlenül mérhető, s 10-15 m-nek adódik.
A lösz-paleotalaj váltakozásban rögzített éghajlat-ingadozás során a bevágódási szakaszok a csapadékban dús felmelegedési időszakokra eshettek, míg a feltöltődési szakaszok feltehetően ezen időszakok végére. Ebből kiindulva a három
feltöltődési szakasz valószínű datálása a következő:
— első szakasz — az L7/PD1 határ környéke, kb. 690 ezer év;
— második szakasz — az L5/MB vagy az L4/BA határ környéke, kb. 375 vagy 280 ezer év;
— harmadik szakasz — az L2/MF határ környéke, kb. 65 ezer év.
Nem világos, hogy a lösz felhalmozódási időtartamán belüli nyolc felmelegedési időszakból miért csak háromnak maradtak meg völgykitöltő üledékei. Ugyanígy homályban maradt az is, hogy a dombtetők alatt regisztrált három réteghiányos
szintből miért csak a két gyengének lelhetők fel analógjai a folyóvízi üledékek között, a kiemelt jelentőségűnek nem.
A 180 ezer év körüli lepusztulás datálását a dombtetők alatt öt fúrás rétegsora — és valamennyi fúrás korrelációs
összképe — támasztja alá. Ezzel szemben a második feltöltődési szakasz korát egyetlen megfigyelés szorítja be pontosabban: a kismórágyi Kis-völgy torkolatánál lévő 80. sz. feltárás, ahol a folyóvízi üledék feküjében barna erdei talaj
(valószínűleg az MB), a fedőjében pedig két erdőssztyepptalaj (a BA+BD vagy a BD+MF) figyelhető meg. Tulajdonképpen egyes egyedül a két erdőssztyepptalaj jelenléte a fedőben mond ellent az L3/BD határral való korrelációnak. A
korreláció kérdését ezért célszerűnek látjuk nyitva hagyni.
A prekvarter képződmények domborzati térképén (3. melléklet) jól látható, hogy az abban rekonstruált völgyek a mai
nagyobb vízfolyások völgyeihez képest folyásirányban mintegy 200 m-rel balra esnek (kivéve a Rák-patak völgyét,
valószínűleg az adatok bizonytalansága és egyenlőtlen eloszlása miatt). Az idősebb folyóvízi üledékek a K4 ásott kútban
is ilyen, „elcsúszott” völgyben fordulnak elő. Az elcsúszás szoros kapcsolatban áll a nagy völgyek aszimmetriájával
(amely a Rák-patak völgyére is jellemző): jobb oldalukon a prekvarter kibúvások viszonylag nagy (40 m) magasságig
követhetők, míg a bal parton legfeljebb 4-5 m magasságig terjednek, s az első két feltöltődési szakasz folyóvízi üledékei
kizárólag ezen az oldalon települnek rajtuk (4. melléklet).
Az aszimmetria megfigyelési tény, az elcsúszás azonban szerkesztés eredménye. A kvarter fekü felszínén (3. melléklet) kiszerkesztett vályúk tengelyvonala és a mai völgyek jobb oldalának töve között alig néhány adat utal lejtésre a tengelyvonal felé. A Hutai-völgy felső szakaszán a Ba/K–3 fúrás és a környékén lévő néhány tranziens pont önmagában
véve is vályút rajzol ki a mai völgytől ÉNy-ra. A Hutai-völgy középső szakaszán két tranziens pont mélyebb helyzetben
érzékelte az aljzatot, mint a szomszédos feltárásokban. Hasonló a helyzet a Mórágyi-víz völgyének felső szakaszán, az
Üveghuta Üh–30 és a Mórágy Mó–7A fúrás között, valamint az alsó szakaszon, Mórágy község területén. A mélységeltérések azonban nem haladják meg az 5 m-t, ami a tranziens mérésekből számított mélységek hibakorlátján belül
van. Így a vályútengely elcsúszott helyzetét nem tekinthetjük egyértelműen bizonyítottnak. Ezzel összhangban az aszimmetriára kétféle magyarázatot látunk lehetségesnek: elcsúszással vagy a nélkül.
A völgyek elcsúszással kombinált aszimmetriája annak a Coriolis-erőnek a hatására vezethető vissza, amely — a Föld
tengely körüli forgásának következtében — az É-i félgömbön a folyókat jobbra hajtja (BALLA 2009a, b). Mivel ez az erő
időben állandó, érthető, hogy az idősebb folyóvízi üledékek (és völgyek) esetében a hatás nagyobb (elcsúszás), a fiatalabb folyóvízi üledékek esetében pedig kisebb (csak aszimmetria).
A völgyek elcsúszás nélküli aszimmetriájára kézenfekvő magyarázat lenne, ha a meredek völgyoldalak mentén vetőket tételeznénk fel a közéjük zárt blokkok kibillenésével. A meredek völgyoldalak különböző irányú egyenes szakaszok178

41. ábra. Hipotetikus vetők a völgyasszimetria magyarázatára
Figure 41. Hypothetical fractures explaining valley asymmetry

ból tevődnek össze, ami arra késztetne, hogy a vetőket cikkcakkos lefutásúnak tételezzük fel (41. ábra). A völgyek egésze
a Mecsekalja-övvel közel párhuzamos (Köves-patak völgye, Hutai-völgy, Mórágyi-víz völgye) vagy arra merőleges (Lajvér-patak völgye a Köves-patak alsó szakasza), az egyes szakaszok közül azonban csak néhány párhuzamos a
Mecsekalja-övvel, a többi azzal különböző (mindkét irányban akár 50°-kal is eltérő) szögeket zár be.
Az ÉNy–DK-i irányú völgyek közötti területeken a kvarter fekü felszíne csak a Mórágyi-rög peremvidékein mutat a
feltételezhető kibillenéssel összhangban lévő DK-i lejtést: (a) a Rák-patak és a Köves-patak felső folyása között, (b) a
Köves-patak és a Hutai-patak között, (c) a Hutai-patak alsó folyása plusz a Lajvér-patak Kismórágy és Rozsdásserpenyő
közötti szakasza és a Mórágyi-víz között, végül (d) a Mórágyi-víz alsó szakasza és a Kövesdi-víz között. A Mórágyi-rög
középső részéhez közelebb ilyen lejtés nem ismerhető fel, de ez akár annak a rovására is írható, hogy a kibillenések
hatását a domborzat eredeti tagoltsága elrejti.
Amit a völgytalpak történetével kapcsolatban még meg kell jegyeznünk, az az, hogy a löszképződési időszakokban
a völgytalpakra ugyanúgy hullott a lösz anyaga, mint dombtetőkre, azonban innen nyom nélkül eltűnt, nyilvánvalóan
kimosás következtében. Ez a kimosás lejátszódhatott akár a löszképződéssel egyidejűleg (heves záporok ezekben az időszakokban is lehettek), akár az azt követő csapadékdúsabb időszakokban. A lényeg az, hogy a nagyobb völgyek végig
léteztek a löszképződési időszakokban is.
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A völgyoldalak és lejtők fejlődése
A völgyoldalak és lejtők fejlődése nyilvánvalóan szoros kapcsolatban áll a völgyek, s így a völgytalpak fejlődésével.
Ennek ellenére áttekintésünket „felülről”, a dombtetők felől kezdjük, mert fúrási információnk innen a legbővebb. A
dombtetők alatt a fúrási rétegsorok korrelációjából (10–12. ábra) az alábbi szintekben következtetünk lejtőmozgásos
jelenségekre:
— az Üh–26A fúrásban az L7-horizont bázisán (kb. 680 ezer év),
— az Üh–39 fúrásban az L6-horizont bázisán (kb. 475 ezer év),
— az Üh–1, –5 és –22 fúrásban az L5-horizont bázisán (kb. 375 ezer év),
— az Üh–8 fúrásban az L3-horizont bázisán (kb. 180 ezer év).
A vázolt adatokból az következik, hogy a lejtőmozgásos jelenségek a löszfelhalmozódás kezdetétől fogva tartanak, s
még a dombtetőkön is elég világosan völgyek közeli jelenlétére mutatnak.
Magukon a lejtőkön lejátszódó folyamatokról tanúskodnak a löszszelvényben csuszamlásos halmazok fölött harántolt mocsári üledékek is, amelyek kora palinológiai vizsgálatokkal (NAGYNÉ 2003, NAGYNÉ BODOR 2006) az alábbinak
adódott:
— az Üh–36A fúrásban 30-40 ezer éves,
— az Üh–44 fúrás két mocsári rétege közül az alsó 55-75 000 éves, vagyis közelítőleg megfeleltethető az MF-talajhorizont képződési idejének.
A Mórágy Mó–10 és –14 fúrás ugyancsak csuszamlásos halmazokban települő mocsári rétegeinek kora riss vagy
würm. A fölöttük levő réteg a malakológiai vizsgálat alapján a Mó–10-ben 16–18 ezer éves, a Mó–14-ben würm korú
(KROLOPP 2003b).
A földtani térképezés az egész területen széleskörű elterjedésben mutatott ki csuszamlásos képződményeket, amelyek
létrejötte értelemszerűen völgyek létezését igazolja. E képződmények gyakoriak az üveghutai kutatás előtt mélyített fúrások közül nyolcban, amelyek közül hat esik a kutatási területünkre. Korukra vonatkozóan azonban csak a már felsorolt
adatok állnak rendelkezésre.
A völgyeket illetően megállapíthatjuk, hogy a fedett földtani térképen (1. melléklet) a Lajvér-patak völgyének ÉK-i
oldalán a Paksi és Mendei Lösz Formációnak a távolabbi, magasabb dombokon közel vízszintes határa a völgyhöz közeledve mintegy fél km távolságtól kezdve egyre erősebben a völgy felé lejt. Ez a lejtés ellentétes irányú az alaphegység
felszínének egészében véve közel É-i lejtésével, vagyis eróziós okokra vezethető vissza. Más szóval azt a tényt tükrözi,
hogy a Lajvér-patak völgye a két löszformáció határának megfelelő időpontban (kb. 375 ezer éve) már megvolt, a Paksi
Lösz felső része lepusztult, s a Mendei Lösz települése az így létrejött bevágódáshoz idomult.
A térképen a Lajvér-patak völgyének másik, DNy-i oldalán, a Hutai-patak torkolatától lefelé (DK-re) egy másik jelenség tűnik szembe. Nevezetesen az, hogy a lejtőkön a löszszelvény valamely részét lejtőképződmény helyettesíti, azzal
összefogazódva. Bár a lejtőképződmény kora önmagában véve nem pontosítható, a szemben lévő völgyoldal adatai alapján feltételezhetjük, hogy — függetlenül attól, melyik sorozatból ered az anyaga — kialakulása szintén a két löszformáció határának megfelelő időpontra (kb. 375 ezer évre) tehető.
Úgy véljük tehát, hogy legalábbis a Lajvér-patak völgyének korai létezését mindkét lejtő földtani felépítése kielégítően igazolja. Ezzel jó összhangban áll a völgybeli folyóterasz hasonló kora (l. följebb).
A nagyobb völgyek oldalainak szembeötlő jellegzetessége az aszimmetria. Ennek domborzati jelentkezését a második völgyfeltöltődési szakasz ismertetésénél vázoltuk, ugyanezt az aszimmetriát észleljük a két oldal földtani felépítésének különbözőségében is: a Mendei Lösz diszkordáns rátelepülése a Paksi Löszre sokkal laposabb lejtőt jelez, mint
a lejtőképződmények összefogazódása a löszszelvénnyel.
A negyedidőszaki fejlődéstörténet összegzése
A Dunántúlon folyó löszképződés, amelyet talajképződési időszakok szakítottak meg, világosan tanúsítja, hogy a hőmérséklet erőteljesen ingadozott: a lehűlési időszakokban lösz halmozódott föl, a felmelegedési időszakokban pedig (amelyek
a löszképződés megszűnését, de legalábbis nagyfokú gyengülését eredményezték) a korábban felhalmozódott (vagy még hulló)
lösz talajosodott. Az első időszakban képződött talajok vörösagyagos típusúak, ami arra mutat, hogy a felmelegedési időszakokban az éghajlat kb. 690 ezer éven át száraz mediterrán jellegű volt, később azonban fokozatosan egyre hűvösebbé vált.
A negyedidőszak első — kb. 850 ezer évvel ezelőttig tartó — részében a Mórágyi-rög a környezetéhez (a Duna-völgy
aljzatához) képest kiemelkedőben volt. A kiemelkedés elég gyors volt ahhoz, hogy a minden bizonnyal időről időre hulló
por, amelyből a szomszédos területeken lösz képződött, innen teljes egészében lemosódjon. A kiemelkedés eredménye
az aljzatfelszín felboltozódása volt. A kialakult boltozaton felszínre bukkanó alaphegységi kőzetek erőteljes mállást
szenvedtek. Ez a mállás felmelegedési időszakokban, vagyis időbeli megszakításokkal játszódhatott le.
Az állandó kiemelkedés és a lösz folyamatos lemosódása arról tanúskodik, hogy a mállást végig lepusztulás kísérte.
A mállás időbeli szaggatottsága és a folytatódó vagy meg-megújuló kiemelkedés valószínűleg arra vezetett, hogy a talaj180

réteg időről időre lepusztult, majd újra keletkezett, s egy adott időpontban többnyire csak az éppen aktuális felmelegedési
időszak talaja volt meg.
Ezen a háttéren a löszfelhalmozódás megindulása legegyszerűbben azzal magyarázható, hogy az aljzatboltozat emelkedése lelassult, s ezzel együtt lecsökkent a denudáció intenzitása is. Ettől kezdődően minden egyes talajhorizontot lösz
borított be és ezzel konzervált. Az a tény, hogy a teljes löszszelvényben nincs nyoma mélyre hatoló regionális lepusztulásnak, arra mutat, hogy a kiemelkedés egyszer sem gyorsult fel arra az értékre, amely a löszfelhalmozódás előtt a területet jellemezte.
A löszfelhalmozódás megindulásakor a főbb völgyek már megvoltak, a löszképződés során végig megmaradtak és
tovább mélyültek. A lösz felhalmozódása növelte az alaphegység eredeti helyi kiemelkedéseinek a magasságát, míg a
völgyek egyre jobban bevágódtak az alaphegység eredeti völgyeibe. Ennek eredményeképpen a relatív szintkülönbségek
a kb. 800 ezer éves fejlődésmenet alatt két-háromszorosukra nőttek. A Coriolis-erő ugyanezen időszakban a völgyeket
kb. 200 m-rel térítette el eredeti helyzetüktől, ami a völgyek sokkalta nagyobb szélessége miatt csak a völgyek aszimmetriáját eredményezte, de nem vezetett a völgyrendszer megváltozására.
A völgytalpakon időről időre, feltehetően az egyes felmelegedési időszakok végén, alluviális üledékek halmozódtak
fel. Ezek nagy része a soron következő bevágódás során megsemmisült, s csak két szint maradt meg: az idősebbik kb.
690 ezer éves, a fiatalabbik pedig 375 vagy 280 ezer éves, az első az alsó–középső-, a második a középső-pleisztocénba
tartozik. A mai völgytalpak alatt a késő-pleisztocén–holocén során felhalmozódott allúvium van. A kisebb völgyek fejlődésmenetét a geomorfológiai fejezet részletesen ismerteti.
A völgyekhez vezető lejtőkön a löszképződmények instabillá váltak, s gyakorta megcsúsztak. Eleinte, amíg a lösz
vastagsága túl kicsi volt ahhoz, hogy megcsússzon, s a relatív szintkülönbségek is kisebbek voltak a maiaknál, csuszamlások nem nagyon lehettek. Megjelenésük a domborzati tagolódás fokozódásával és a löszvastagság növekedésével állhatott kapcsolatban, s e folyamatok előrehaladtával a csuszamlások szerepe egyre nagyobbá válhatott. Ma csuszamlásos
testek fedik a lejtők alapterületének számottevő részét, s a löszszelvény a maga teljességében csak az időben egyre kisebb
területi hányadot kitevő dombtetővidékekre korlátozódik.
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A terület földtani felépítésének fontos elemei a vízföldtani jellegek. Ezeknek alapvető jelentősége volt az Üveghutaitelephely kijelölésében és földtani alkalmasságának megítélésében. Magyarázónkban a nagy részletességgel tanulmányozott felszín alatti vízföldtani viszonyok (BALLA et al. 2004b, HORVÁTH et al. 2004, MOLNÁR 2008, MOLNÁR, BALLA 2008,
MOLNÁR, BENEDEK 2008, MOLNÁR, TÓTH Gy. 2008a, b, TÓTH Gy. 2008) ismertetésétől eltekintünk, s csak a felszín közeli
jelenségeket és az összképet vázoljuk fel, ezt is csak a Hutai-patak és a Mórágyi-víz vízgyűjtőjén, valamint a Lajvér-patak vízgyűjtőjének a kettő közé eső részére (8. melléklet).

VÍZUTÁNPÓTLÁSI ÉS MEGCSAPOLÁSI VISZONYOK
Az utánpótlási és megcsapolási viszonyok vizsgálatának célja a kutatási terület vízháztartásának megismerése.
Az utánpótlási viszonyok megismerése céljából a Bátaapáti határában létesített meteorológiai állomáson 1999 novembere óta folyamatosan mérjük a csapadék mennyiségét, ásott kutakat, illetve az Üveghuta Üh–1 fúrás mellett 37,0 m mély
geofizikai szárazfúrást (Üh-1A) létesítettünk, amelyet a beszivárgás folyamatának megismeréséret szolgáló megfigyelőkúttá képeztünk ki.
A felszín alatti vizek természetes megcsapolásainak megismerésére több alkalommal vízhozamméréseket végeztünk
forrásokon és vízfolyásokon, 13 db állandó vízhozammérő műtárgyon folyamatos vízállás-vízhozamméréseket végzünk,
továbbá a völgytalpakon sekély- és mélyfúrásokat, fúráspárokat, illetve fúráscsoportokat létesítettünk. Valamennyi fúrást
észlelőkúttá alakítottuk, és folyamatosan mértük a vízszintváltozásokat.
Mindezek alapján a terület utánpótlási és megcsapolási viszonyait az alábbiakban foglalhatjuk össze.
CSAPADÉK
A csapadék mennyisége és intenzitása, valamint tér- és időbeli eloszlása és a csapadékos időszakok időtartama
egyaránt alapvetően határozza meg a felszín alatti vizek utánpótlását, a beszivárgás mértékét és mennyiségét.
Az évi csapadékösszeg általában 600–700 mm között változik. A csapadék többéves (2000–2007) átlaga a bátaapáti
mérőállomás adatai alapján 680,9 mm. A csapadék évenkénti alakulása jelentős eltéréseket mutat. Az elmúlt években
szinte felváltva követték egymást a csapadékosabb és a kevésbé csapadékos esztendők. Az 1999. év az átlagosnál jóval
csapadékosabb volt (827,8 mm), a 2000. évi (364,2 mm) és a 2003. évi (435,6 mm) csapadék mennyisége rendkívül alacsony értéket mutatott.
A csapadék éven belüli eloszlása általában két, illetve három maximummal jellemezhető. A maximumok többnyire
tavasszal, nyáron, illetve ősszel, a csapadékminimumok január–február hónapban jelentkeznek. A nyári és téli félévben
lehullott csapadék mennyisége jelentősen eltér egymástól, a nyári félévben közel kétszeres a mennyisége.
A bátaapáti meteorológiai állomáson egy nap alatt mért maximális csapadék 2005. 08. 04-én hullott, mennyisége
64,7 mm volt.
A vizsgált terület különböző részein a csapadék mennyiségében nincs jelentős eltérés. Ezt igazolják a különböző vízfolyásokon elhelyezett vízhozammérő műtárgyakon (bukókon) mért hasonló lefutású vízállásidősorok. Nyári záporok
esetén azonban előfordul, hogy egy-egy vízfolyás vízhozama a többitől eltérően megnő.
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BESZIVÁRGÁS
A felszín alatti vizek utánpótlódó része a csapadék azon hányada, amely a felszín alá beszivárog és nem párolog el.
A mélységi vízutánpótlási (más néven beszivárgási) területek a talajvízdomborzat legmagasabb részeire, általában a
térszíni kiemelkedésekre esnek.
A dombtetőkön mint a legjelentősebb beszivárgási körzetekben fontos körülmény a változó vastagságú lösztakaró
jelenléte. A felszín alá beszivárgó víz a háromfázisú zónában a löszön keresztül lefelé mozog, majd a talajvíz szintjét
elérve (amely a telephelyen és körzetében többnyire a lösz alatti mállott gránitban található; kivételt képez az Üveghuta
Üh–5 fúrás, ahol a löszben van) a gránit mélyebb repedésrendszerében szivárog tovább.
A domboldalakon a csapadék felszín alá szivárgása mellett már a felszíni lefolyás is megkezdődik, amelyet a lejtőviszonyok és a növényzet befolyásol. A csapadék egyik hányada a felszíni lefolyás része, a másik hányada a felszín alatti vizekbe jut. Az itt beszivárgott vizek útjának — eltérően a dombtető alattiaktól, amelyek függőlegesen lefelé mozognak — már jelentős oldalirányú komponense van.
A völgytalpak közelében, az alluviális völgykitöltések mentén helyenként vonal menti beszivárgás figyelhető meg. A
terület vízfolyásainak felső szakaszán a felszíni víz a völgy vonala mentén szakaszosan elnyelődik a néhány dm vastagságú völgykitöltő üledékben, majd néhány száz méteres száraz szakasz után a vízfolyás újra megfigyelhető a felszínen.
A jelenség ugyanazon völgyben kétszer-háromszor is megismétlődhet, egyre nagyobb vízhozamú vízkilépésekkel. Nincs
kizárva, hogy ezek a szakaszok összefüggésbe hozhatók a fellazult, töredezett gránit felszín közeli részének vízvezető
képességével, ez azonban nem jelent intenzív beszivárgást a gránit repedésvíz-rendszerébe.
A patakok alsóbb szakaszain, ahol a völgy hirtelen kiszélesedik, az eddig hozamgyarapodást mutató vízfolyások a
völgyet kitöltő üledékekben rövidebb-hosszabb szakaszon részben vagy teljesen elnyelődnek. Az elnyelődés mértéke
többnyire évszaktól, illetve a patak vízhozamától függ, de megfigyelhetünk állandóan elnyelő helyeket is (ilyen pl. a
Mészkemence-völgy alsó szakasza, illetve a Cserdűlői-völgy mellékágainak találkozása). Csapadékos időszakokban,
illetve hóolvadást követően ezek a völgyszakaszok gyakran vizenyőssé, mocsarassá válnak, szélsőséges esetben azokat a
víz teljesen elárasztja.
A főbb vízfolyások (pl. Hutai-patak, Mórágyi-víz) alsó szakaszán a kis mellékágak vize még középvízi tartományban is elszivárog a fővölgyet kitöltő üledékekbe, a torkolati szakaszok ilyenkor is szárazak, míg a medrek felsőbb szelvényeiben mérhető vízhozam figyelhető meg. E völgytalpi helyeken a vízfolyások vize — nemcsak a kisvízi, de a középvízi
hozam nagy része is — a jobb vízvezetésű völgykitöltő üledékekbe jut, és a felszínnel párhuzamosan áramlik a mélyebben fekvő völgyszakaszok irányába. A völgytalpakon beszivárgó víz tehát a felszín közelében, a völgykitöltő üledékekben áramlik tovább, és nem jut be a gránit mélyebb repedésrendszerébe.
A felszín alatti tér mélyebb zónáiba, azaz a gránitba beszivárgó víz mennyisége közvetett módszerekkel határozható
meg. A beszivárgás területi eloszlására a terület vízfolyásain végzett alapvízhozam-mérésekből, a vízfolyásokon létesített
13 db állandó vízhozammérő műtárgy mérési adataiból (ROTÁR-SZALKAI et al. 2004) és az egyes részvízgyűjtőkre számított fajlagos felszín alatti lefolyásból kaptunk információt. A Hutai-patak teljes, 19,1 km2-es vízgyűjtőjére ez 34,8
mm/évnek, a Mórágyi-víz teljes vízgyűjtőjére pedig 37,5 mm/évnek adódott.
A talajnedvességben a vertikális tríciumeloszlás alapján meghatározott beszivárgás az előzőekhez hasonló eredményeket mutat. A dombtetők alatt 20–70 m között változó vastagságban települő fedőképződmények vízföldtani szempontból a telítetlen, háromfázisú zónát alkotják. Az itt végbemenő bonyolult beszivárgási folyamatok tanulmányozására
négy ásott kút létesült. Ezekben földtani, talajfizikai, vízföldtani, vízgeokémiai és izotóp-hidrológiai vizsgálatok készültek.
Az ásott kutak tríciumprofiljában megfigyelhető az 1963-as csapadék tríciummaximumának megfelelő tríciumcsúcs
helyzetéből meghatározott leszivárgási sebesség és a pF-mérések1 szerint a szántóföldi vízkapacitás és a teljes porozitás
közötti különbség alapján meghatározott effektív porozitás segítségével számítható a beszivárgás értéke (ROTÁR-SZALKAI
et al. 2004). Ismerve a becslés pontatlanságát, a beszivárgás a tríciumprofilok alapján jelenleg 20-25 mm/év területi
értékkel adható meg.
A területi beszivárgás az alapvízhozam-mérésekből és a tríciumprofilokból együttesen 25 mm/évre becsülhető.
TERMÉSZETES MEGCSAPOLÁSOK
Felszín alatti vizek azokon a területeken lépnek ki a felszínre, ahol a mélyebb rétegekben tárolt víz uralkodó potenciálszintje meghaladja a felszín közelében, illetve a felszínen megfigyelhető értéket. Hasonló nyomásviszonyok a völgytalpi körzetekben figyelhetők meg. A völgyek felső szakaszain megjelenő felszín alatti vizek elsősorban a lokális áramMintasorozatban a talaj nedvességtartalmának és szívóerejének laboratóriumi meghatározása, amelyből a két érték kapcsolatát ábrázoló, ún. pFgörbe szerkeszthető.
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lási rendszerek vízkilépéseit jelentik. A mélyebb helyzetű, általában a völgyek alsó szakaszain jelentkező vízkilépések
már a mélyebb áramlási pályák felszínre lépési helyei. Ezt igazolják a völgytalpak alatt uralkodó, a mélységgel növekvő
nyomásértékek (Üveghuta Üh–29 és –30 fúrás).
A felszín alatti vizek természetes megcsapolásait a források és vízfakadások, a vízfolyásokba történő közvetlen vízkilépés, illetve az evapotranszspiráció jelentik. A felszín alatti lefolyásból származó — majd az említett helyeken felszínre
lépő — vizeket a felszíni lefolyásban részt vevő vizekkel együtt a vízfolyások vezetik el.
Források, vízfakadások
A felszín alatti vizek elsődleges felszínre lépési helyei a források és vízfakadások. A kutatási területen valamennyi
forrás völgytalpakon jelenik meg. A kutatás különböző fázisaiban végzett terepi reambuláció során mintegy 90 forrást és
fakadást mértünk fel. A területen hat foglalt forrás található: a Mórágyi-víz vízgyűjtő területén az Anikó-forrás, a Henrikforrás, a Tértörő-forrás és a Gránit Panzió forrása, a Hutai-patak vízgyűjtőjén pedig az Anyák-kútja és az erősen leromlott állapotú Turista-forrás. A források és fakadások két csoportra különíthetőek el. A legtöbb a völgyek legfelső szakaszán (hegyközi völgyekben) található, míg a vastagabb üledékkel kitöltött völgyszakaszok és a domboldlak
találkozásánál is néhány forrás, illetve fakadás figyelhető meg.
A hegyközi völgyekben a források és fakadások a völgy legfelső szakaszán jelentkeznek, hozamuk csekély, általában
0,1–5 l/perc között változik. A források vízhozama időben rendkívül állandó, a vízhozammérések során sem évszakos,
sem hosszú idejű változást nem észleltünk.
A folyóvízi üledékekkel kitöltött, alsó szakasz jellegű völgyek mentén fakadó források vízhozama jelentősebb, köztük
találjuk a terület két legnagyobb hozamú forrását is: az Anyák-kútját és a Demeter-forráscsoportot.
Évszakos, illetve csapadékfüggő változást mutat a Hutai-völgyben fakadó Eszter-forrás, melynek hozama tavasszal,
illetve csapadékban gazdag időszakok után szintén meghaladhatja a 10 l/min-t, míg ősszel és csapadékszegény időszakokban teljesen elapad. A hozam erős függést mutat a völgykitöltő üledékben húzódó talajvíz szintjétől, akárcsak a patak
vízállása, melyet a közeli B9-es bukó regisztrál. Hasonló változékonyságot mutat a Cserdűlői-völgy nyugati ágának felső
szakaszán a Gyurika-fakadás is.
Az Éva-völgyi és a Mészkemence-völgyi kutatóárokban világossá vált, hogy a több alkalommal észlelt fakadások
(ROTÁRNÉ SZALKAI et al. 2007) minden esetben zúzott zónához kapcsolódtak.
Felszín alatti vizek vízkilépései felszíni vízfolyások mentén
A felszín alól a felszínre lépő vizeket a vízfolyások vezetik el. Szintjeik meghatározzák az áramlási rendszer potenciálképének alakulását, hozamgyarapodásuk, hőmérsékleti és vízminőségi adataik jelzik a megcsapolások intenzitását és
jellegét.
A vizsgált területről a telephelyhez legközelebbi vízfolyások — a Hutai-patak, a Kövesdi-víz és a Mórágyi-víz, illetve
ezek mellékpatakjai — vizét a Lajvér-patak gyűjti össze és juttatja a Dunába. A kutatási terület két legjelentősebb vízfolyása a Hutai-patak, illetve a Mórágyi-víz. Mindkét vízfolyás torkolati szakaszánál állandó vízhozammérő állomás
(bukó) segítségével mérjük a vízállás-vízhozamadatokat. A Hutai-patak felsőbb szakaszain további három bukó üzemel.
A két fő vízfolyásba számos mellékvízfolyás torkollik, amelyeken még hat bukót alakítottunk ki.
A korábban meghatározott két völgytípusban (hegyközi, felső és üledékekkel kitöltött, alsó szakasz) eltérően alakul
a felszíni és felszín alatti vizek egymáshoz viszonyított kapcsolata (ROTÁRNÉ SZALKAI et al. 2007). A hegyközi és az
üledékekkel kitöltött völgyekre egyaránt jellemző a felszín alatti vizek vízfolyásokban történő kilépése, a vízfolyások
táplálása. A hegyközi völgyekben ez közvetlenül történik, míg az üledékekkel kitöltött völgyekben a gránitból kilépő víz
a völgykitöltő üledékbe jut, majd itt szivárog tovább, és csak a völgy alsó szakaszán lép a felszínre. Ezt a folyamatot jelentősen befolyásolják a nagyobb esőzések, olvadások hatására kialakuló árhullámok, illetve az egyes völgyszakaszok
földtani sajátosságaiból adódó egyedi vízföldtani jelenségek.
A völgyeket kitöltő üledékben gyakran többé-kevésbé izolált áramlási rendszer alakul ki, amelyből a víz csak később,
a völgy alsóbb szakaszán lép felszínre. A nagyobb lejtésű hegyközi völgyekben a felszín alatti vizeknek a felszíni vízfolyás irányába eső longitudinális áramlása jellemző, míg az üledékkel kitöltött völgyekben a vízfolyásra merőleges,
transzverzális vízmozgás is megjelenik.
A felszíni vizekben levonuló árhullám a völgykitöltő üledékekben is megjelenik, de nagysága szorosabb kapcsolatot
mutat a völgy lejtésével, mint az üledék hidraulikai paramétereivel. A folyóvízi üledékben szivárgó vizek áramlási iránya völgy tengelyével egyező (longitudinális), illetve arra merőleges (transzverzális) irányú komponenseinek arányát
elsősorban szintén a völgy esése határozza meg (SOPHOCLEUS 1991). A kutatási terület domborzatmodellel végzett vizsgálata alapján (ROTÁRNÉ SZALKAI et al. 2007) a völgyek (ezáltal a vízfolyások) esése a Hutai-patak legalsó szakaszának
kivételével mindenhol meghaladja a 0,008 értéket, amely a longitudinális irányú szivárgási komponensek uralkodóvá
válásának LARKIN, SHARP (1992) által meghatározott határértéke. Ennek megfelelően a kutatási terület völgyeinek vona185

lában a talajvíz főleg a vízfolyással párhuzamosan, a völgykitöltő üledékben szivárog. A Hutai-patak alsó szakaszán a
völgy esése az említett határértéknél kisebb (0,0074), így a vízfolyásra merőleges szivárgáskomponens válik jellemzővé.
Ez jól egybevág a terepbejárások tapasztalataival, amelyek szerint ezen a szakaszon a patak nagyobb arányú gyarapodása
figyelhető meg.
A felszín alatti vizek vízkilépésének időbeli változását a felszíni vizek expedíciós jellegű, egyidejű vízhozamméréséből, illetve 2005-től negyedévenként négy völgy (Mészkemence-völgy, Hutai-völgy, Nagymórágyi-völgy és Éva-völgye)
hossz-szelvénye mentén, állandó helyeken végzett rendszeres vízhozammérésekből, valamint a vízfolyásokon üzemelő
vízhozammérő bukók idősoraiból ismerjük. A hossz-szelvények mentén végzett vízhozammérésekkel is részletesen vizsgált négy vízfolyás vízjárása meglehetősen szélsőséges. A csapadékszegény téli és nyárvégi időszakban kialakuló kisvízi
vízállásnak és alapvízhozamnak akár a tízszeresét is meghaladhatja az egyszerre lehullott nagymennyiségű csapadékot
követő, rövid időszakban megfigyelhető vízállás és vízhozam. Nyáron a tartósan száraz, meleg periódusokban a párolgás mértéke egyensúlyban lehet az alapvízhozam felszín alól történő utánpótlódásával, amely a vízállás napi ingadozását
eredményezi. Amennyiben a párolgás mértéke tartósan meghaladja a felszín alól történő utánpótlást, a patak teljesen
kiszáradhat. Ez a jelenség a 2003. év rendkívül száraz és meleg nyarán volt megfigyelhető a legerőteljesebben.
A hegyközi völgyekre jellemző kiegyenlített vízjárást a gránit mélyebb zónáiból egyenletesen felszínre lépő vízmennyiség biztosítja. Az üledékkel kitöltött völgyek vízfolyásaira a szezonális változásokat követő vízjárás jellemző. A
vízhozam változását itt a folyóvízi üledékek víztároló kapacitása, illetve a száraz nyári időszakokban fellépő, fokozatos
leürülése eredményezi. A 2003. évi nyár száraz időszakában a folyóvízi üledék helyenként teljesen leürült.
Evapotranszspiráció
A felszín alatti vizek, különösen a völgytalpak körzetében, ahol a talajvíz a felszínhez közeli helyzetben van, a növényzet
párologtatása révén, illetve közvetlen párolgással léphetnek ki a felszín alatti térből. A két folyamat nehezen különíthető el
egymástól, ezért általában együttesen vizsgálják, evapotranszspirációnak nevezve. Az evapotranszspiráció a nedvesség felszíni párolgásából és a felszín alatti vizek növényzet által történő párologtatásából tevődik össze. Az evapotranszspirációs
veszteség mértékét számos tényező (léghőmérséklet, napfénytartam, relatív páratartalom és szélsebesség) befolyásolja, így
meghatározása többnyire nehézségekbe ütközik. Értékét ezért gyakran közelítő számításokkal becsülhetjük.
A potenciális evapotranszspiráció az a maximális érték, amely egy adott területen az adott meteorológiai viszonyoknak megfelelően a szabad vízfelszínről elpárologhat. Értékének becslésére számos eljárás alkalmazható. Thornthwaite
1948-ban kidolgozott, a mért havi átlaghőmérsékleteken alapuló empirikus módszerével (ROTÁRNÉ SZALKAI et al. 2007)
a potenciális evapotranszspiráció becsült éves értékére — a Bátaapátiban 2000–2006 között mért hőmérsékletadatokkal
— 485 mm adódott.
Az evapotranszspiráció értéke vízháztartási számítások alapján is becsülhető. A Hutai-patak vízgyűjtőjére végezett
számítások (ROTÁRNÉ SZALKAI et al. 2007) alapján (a B13-as bukó 2003–2006. évi mérési adatait felhasználva) az éves
evapotranszspiráció átlagos értékét 581 mm-re becsültük. Ez az érték azonban magasabb a ténylegesnél, mivel a Hutaipatak vízgyűjtője nem tekinthető teljesen zártnak, a vízgyűjtőről további felszín alatti elfolyással kell számolni.
Evapotranszspirációra utaló napi vízszintváltozás több völgytalpi észlelőkútban és néhány meleg nyári időszakban a
bukók vízállás-idősorában is megfigyelhető. A két idősor összehasonlítása alapján megállapítottuk, hogy a vízszint (vízállás)-ciklusok teljesen egybeesnek, illetve a változás mértéke is nagyon hasonló a felszíni és a felszín alatti vizekben.
A észlelőkutak vízszint-idősorainak részletes, néhány napra kiterjedő vizsgálata során megállapítottuk, hogy a napi
változást több tényező is befolyásolja. A felszín alatti víz oldalirányból érkező utánpótlása, illetve áramlási irányba történő elfolyása része a napi vízszintváltozásnak. A hozzáfolyás azonban általában nem tud egyensúlyt tartani az elfolyás
és az evapotranszspirációs veszteség összegével, ezért csapadékmentes időszakokban a vízszint-idősorokban különböző
mértékű csökkenő trend jelenik meg a napi váltakozás mellett.
Az evapotranszspiráció által okozott vízszintcsökkenés a május elejétől legkésőbb október végéig tartó időszakra jellemző. A vízszintcsökkenés a reggeli órákban (6–9 óra között) kezdődik és délután (5–7 óra között) fejeződik be. Ezt
követően, amikor a növények sztómái bezáródnak, a vízszint emelkedni kezd az oldalirányú utánpótlás következtében. Az
emelkedő szakasz a következő reggelig tart. Az evapotranszspiráció által okozott napi vízszintváltozás mértéke, illetve
24 órás ciklusa nagy hasonlóságot mutat a felszín alatti vízszintváltozásokban szintén megfigyelhető, árapály okozta változásokkal. Az evapotranszspirációt és az árapályt a frekvenciaspektruma alapján megpróbáltuk elkülöníteni, majd meghatároztuk azokat az észlelőkút-idősorokat, amelyekben a két jelenség egyértelműen elkülöníthető, illetve az evapotranszspiráció a domináns. A további számításokhoz csak ezeket az idősorokat használtuk.
White 1932-ben meghatározott módszerével az evapotranszspiráció mennyiségileg jellemezhető (FREEZE, CHERRY 1979).
A P14-es piezométer 2006. júliusi adatsora alapján végzett számítás alapján (ROTÁRNÉ SZALKAI et al. 2007) a napi
párolgás értéke 5,1 mm. Az evapotranszspiráció éves értéke a fenti módszerrel számítva (a 2006. évi vízszintváltozások
menete alapján 140 párolgó napot feltételezve) azonban irreálisan magasnak adódik. Ennek oka, hogy a térség intenzív
párolgással jellemzett völgykitöltő üledékeiben nagy az elfolyó vízmennyiség.
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Bátaapáti térségében az evapotranszspiráció legjellemzőbb helyszínei a magas talajvízállású, széles völgytalpak. Eredeti, természetes állapotban feltételezhetően ezen térségek az év jelentős részében vizenyősek voltak. A területhasználatok változásával együtt járó patakmeder-szabályozás révén az evapotranszspiráció mértéke is lecsökkent.
A felszín alatti kutatáshoz kapcsolódó, a Nagymórágyi-völgyben végzett vízrendezés, illetve a völgytalp feltöltése
szintén megváltoztatta, jelentősen lecsökkentette az érintett területen az evapotranszspiráció értékét.
A VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK ALAKULÁSA
A terepi mérések és a különböző objektumokon végzett megfigyelések alapján az alábbi vízháztartási kép rajzolódik ki.
A kiemelt térszíneken, dombtetők térségében lehulló csapadék jelentős része a felszíni lefolyással néhány óra, maximum egy nap alatt távozik a vízgyűjtőről. Kisebbik hányada a felszín alá szivárog, és részben a löszösszleten keresztül
a gránitos képződményekben lefelé, részben pedig a lejtőképződményekben, illetve a gránitos kőzetek legfelső, fellazult
részében főleg oldalirányban mozog tovább. A felszín alatti vizek a völgyek mentén jelennek meg újból a felszínen. A
mállott, repedezett gránitban áramló vizek már a magasabb térszíni helyzetű hegyközi völgyekben megjelennek, források és fakadások formájában. Alacsonyabb térszínen a hegyközi völgyek széles, lapos, folyóvízi üledékekkel kitöltött
völgyekbe futnak, ahol a felszíni vízfolyások többsége teljesen elnyelődik, hóolvadást és csapadékos időszakokat
követően azonban vizenyős területek alakulnak ki.
A gránit mélyebb zónáiban áramló vizek a beszivárgási területektől távolabb, az üledékkel kitöltött völgyekben jelennek meg újra a felszín közelében. A fővölgyekben a mállott gránitból az ott uralkodó pozitív nyomásgradiensnek megfelelően a völgykitöltésekbe jut a víz. A völgyek nagy esése miatt a folyóvízi üledékekben a völgy tengelyével párhuzamos vízáramlás alakul ki, csak kisebb hányada gyarapítja a vízfolyásokat. A völgykitöltő üledékekben szivárgó vizek
főleg a Hutai-patak és a Mórágyi-víz völgyének alsó szakaszán lépnek ki a vízfolyásokba. A nyári félévben a felfelé
áramló víz egy része a felszínen keresztül, párolgással távozik, csökkentve a felszíni víz alaphozamát. A téli félévben
először a nyári félévben leürült pórustér töltődik fel (alulról és felülről lokális beszivárgással), majd egyre inkább növekszik a felszíni vízfolyásokba jutó hányad. Ez az időben ciklikusan változó folyamat hatással van az itt lévő vizek kémiai összetételére is (SZŐCS et al. 2006).
A felszínre lépési körzetek vízháztartásának értékelésének nem volt jelentős szerepe a radioaktív hulladékok elhelyezése szempontjából mivel a biztonságot elsősorban nem az itt végbemenő összetett folyamatok, hanem a hulladéktárolótól az e körzetekig tartó lassú áramlás, lebomlás, megkötődés és hígulás jelentette. Ugyanakkor a rendszer megismerésére végzett vizsgálatok egyik leghangsúlyosabb részét a megcsapolási körzetek tanulmányozása képezte. Ezek a
helyek szolgáltatták a modellek megcsapolási peremfeltételeit, itt volt lehetőségünk az utánpótlást közvetlen mérésekkel
meghatározni, és igen lényeges, hogy az itteni sekélyfúrásokkal tudtuk az áramlási rendszert megismerni és ellenőrizni
anélkül, hogy a hulladékelhelyezés biztonságát veszélyeztettük volna.
A felszín alatti kutatás során kiképzett vágatok megváltoztatják környezetük vízviszonyait. A hatások regisztrálása
unikális lehetőséget biztosít a rendszer hidraulikai „átvilágítása” révén a más módszerekkel nem vagy csak nagy költséggel
és nehezen vizsgálható szerkezetek térbeli helyzetének és hidrogeológiai tulajdonságainak megismerésére. A völgytalpakon
elhelyezett piezométerek pedig közvetlen demonstratív bizonyítékokat szolgáltatnak az ottani felszíni és a felszín alatti vizek
kapcsolatára és lehetőséget teremtenek a bekövetkezett változások vagy „változatlanságok” megismerésére és bemutatására.
A völgytalpi vizsgálatok sokasága megismertetett bennünket egy további, a biztonság szempontjából pozitív, kiegészítő körülménnyel is: ezt a mellékvölgyek torkolati szakaszán jelentkező víznyelődések képezik, melyek a fővölgyekben felfelé tartó mélyáramlásokra további hígító hatást gyakorolnak.
Az eddigi völgytalpi modellezés (TÓTH Gy. et al. 2003a) elsősorban a völgytalpak alatti képződmények hidraulikai
tulajdonságainak megismerésére, illetve a keveredési folyamatok mennyiségi jellemzésére szolgált.
A nyelődési szakaszok környékén mérhető hozamváltozások felhasználásával készített értékelés (TÓTH Gy. et al.
2003a) alapján becslést lehetett adni a völgytalpak mállott zónájának vízvezetési jellemzőire. Ennek nyomán általánosságban tisztázódott, hogy helyesen járunk el, ha a völgytalp alatti, erősen mállott képződményeket a mállott zóna többi
részétől elkülönítve kezeljük, és ezekre az alábbi transzmisszivitásértékeket vesszük fel:
— a völgyek felsőbb szakaszain 1×10–4 m2/s,
— a völgyek alsóbb szakaszain, a nagyobb, folyóvízi üledékkel kitöltött, laposabb völgyek alatti részekre 8×10–4 m2/s,
— a kettő közötti rövid, átmeneti völgyszakaszokon 4×10–4 m2/s.
A völgytalpakon végbemenő keveredés modellezéséhez szükséges leírása céljából a völgyekben mélyült hidrogeológiai célú fúrások közül a Mórágy Mó–(6+6A) fúráspárban találtunk olyan áramlási helyzetet, ahol jól megkülönböztethető a mélységi és a felszínközeli áramlási rendszer. Itt a mélyebb, 50 m-es (Mó–6) fúrás 40–50 m közötti szakaszából
idős (kb. 20 000 éves) vizet, míg a 15 m-es kútban (Mó–6A), 13,5–15 m között lényegesen fiatalabb (50–100 éves) vizet
kaptunk. A mélyebb kútban a nyugalmi vízszint 50 cm-rel volt magasabb, mint a sekélyben, ami feláramlást jelez. Az
ismertetett hidrogeológiai helyzet, a víz bemutatott kora, valamint az előzetes regionális modellezés alapján ebben a
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feláramlásban a telephely körzetében leszivárgott vizek is részt vesznek. A fiatalabb vizek jelenléte alkalmat adott arra,
hogy meghatározzuk a mélyáramlásból jövő vizek és a talajvizek keveredési arányát. Feltételeztük, hogy a talajvizek és
a mélységi vizek keveredése a jó vízvezető mállott gránitban történik, és a bennük oldott anyagok, illetve tulajdonságaik
tükrözik a keveredés mértékét. A beáramló talajvizek megismerése, vizsgálata érdekében a Mórágyi-víz völgyének keleti
és nyugati peremén a vízszint- és vízminőségi viszonyok megismerésére két kézifúrást (Mó–6K és –6Ny) mélyítettünk.
Az itteni patakba jutó mélységi komponens a modellszámítás (TÓTH Gy. et al. 2003b) szerint 3,7%-ot tesz ki, ami azt
jelenti, hogy a patak vízminőségi vizsgálatából a mélységi komponens gyakorlatilag már nem mutatható ki.
A völgytalpak körzetében a transzportparaméterek és transzportfolyamatok részleteinek megismerésére létesített
nyomjelzéses sekélykútcsoportok (Üh–31[A–C], –32[A–D] és Mó–7[A–D]) körzetében is elvégeztük a Mó–(6+6A)
kútpárnál bemutatott, keveredést vizsgáló modellezést (TÓTH Gy. et al. 2003b).
A modellezés alapján az alábbi megállapításokat tettük:
— a völgytalpak alatti mállott gránit a környezetéhez képest jobb szivárgási tényezővel rendelkezik;
— a völgytalpak alatti mállott zóna a Mó–7 és az Üh–31 kútcsoport körzetében az ottani bukókon mért alapvízhozammal azonos mennyiségű vizet vezet;
— a völgytalpak alatti gránitból feláramló vizek a mállott zóna vízforgalmának 3,3–4,3%-át adják;
— a beszivárgott víz 94,9–96,1%-a a mállott zónában szivárog a völgytalpak irányába;
— az üde gránitba a talajvízből bejutó 3,9–5,1% leszivárgás 1,01–1,275 mm/év értékűnek adódik.

A VÍZFÖLDTANI KÉP
A terület vízföldtani képét legutóbb BALLA et al. (2004b) foglalta össze. A felszín alatti földtani kutatáshoz kapcsolódóan BALLA et al. (2008) jelentésének fejezeteiben, illetve az azokat megalapozó résztanulmányokban találunk további információt. Az alábbiakban döntően ezekre támaszkodunk. A vízföldtani kép bemutatásánál a beszivárgástól a lehetséges áramlási útvonalak mellett követjük végig a víz útját.
A VÍZ ÚTJA A CSAPADÉKHULLÁSTÓL A TALAJVÍZTÜKÖRIG (A HÁROMFÁZISÚ ZÓNÁBAN)
A csapadék egy része a növényzeten és a talaj felső részein átmenetileg tározódik, majd párolgás és párologtatás
(evapotranszspiráció) útján a légkörbe távozik. Más része a felszínen összegyűlve lefolyással távozik a vízfolyások felé.
A talajba jutott és felszíni lefolyással, valamint evapotranszspirációval nem távozó rész jelenti a beszivárgó hányadot. Ez
a víz a telítetlen zónában, zömében függőlegesen lefelé szivárogva táplálja a talajvizet.
A talajvíztükör feletti képződmények vízföldtani szempontból a telítetlen zónába tartoznak. A felső 1-2 méteres talajzónának döntő szerepe van a beszivárgás intenzitásának meghatározásában és a beszivárgó víz minőségének alakításában. Az ez alatti rész szabályozza a lefelé mozgó talajnedvesség sebességét.
A kutatási területen a dombokat borító lösz felső néhány méterében zajló folyamatok eredményeként a területi beszivárgás átlagos értéke a jelenlegi klimatikus viszonyok mellett 25 mm/év, vagyis az éves csapadékösszeg 4%-a. Körülbelül ugyanilyen mértékű a felszíni lefolyás értéke is, úgyhogy evapotranszspirációval a csapadék 90-95%-a távozik a
területről.
A háromfázisú (telítetlen) zónában végzett vízháztartási és tríciumtranszport-vizsgálatok alapján a beszivárgott hányad körülbelül 0,1 m/év sebességgel szivárog a 20-70 méteres mélységben lévő talajvíztükör felé. A telephelyen és
környezetében a dombtetői részeken a telítetlen zónát a gránitos alaphegységre települt, fosszilis talajbetelepülésekkel
tagolt löszképződmények és vörösagyagos szintek alkotják, összvastagságuk többnyire 40-50 méter. A talajvíztükörhöz
tehát több száz év alatt juthatnak el a beszivárgott vízrészecskék. (A domboldalakon gyakran a lösz áthalmozódásával,
illetve a gránit málladékából keletkezett lejtőképződmények alkotják e zónát).
Ezen az útvonalon a vízben lévő alkotók időbeli alakulását vízgeokémiai vizsgálatokkal és modellezéssel lehetett
nyomon követni. Ennek alapján a beszivárgás 100%-nyi csapadékhoz viszonyított értéke 4,9%-nak adódott, mely érték
közel áll a hidrogeológiai modellezéssel és az alapvízhozamok alapján számított értékekhez, bár független azoktól. A
telítetlen zónában karbonátkiválást, illetve a mintázott talajvizek kalcitra és dolomitra való túltelítettségét lehetett kimutatni. A talajvízben, tehát a telített zóna legfelső részén ennek hatására a 14C kezdeti értéke A0=60% körüli volt, amely,
mint kiindulási érték a mélyebb zónák vízkor-értékeléseihez szolgált alapadatként (SZŐCS et al. 2006).
A jelenlegi beszivárgási értékek mellett a leszivárgási zónában a rosszabb vízvezető képességű rétegek nem alakítanak ki nagyobb területre kiterjedő, önálló kétfázisú részt, azaz függő talajvizes zónákat. Amennyiben klímaváltozás
hatására nagyobb lenne a beszivárgás, akkor a jelenleginél jóval több helyen jönne létre függő talajvíz. Ez esetben a lefelé
irányuló vízmozgást a rosszabb vízvezető képességű duzzasztóréteg oldalirányban mindaddig eltérítené, míg a víz vagy
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a felszínre jutna, vagy a záróréteg megszűnte után továbbhaladna az összefüggő talajvíztükör felé. Az utóbbi esetben a
mállási öv a többletbeszivárgásnak csak egy részét vezetné el. Az agyagosabb fosszilis talajzónák, mint potenciális többletbeszivárgást elterelő képződmények, a hulladékelhelyezés biztonságát növelhetik.
A VÍZ ÚTJA A TALAJVÍZTÜKÖR ALATTI KÉTFÁZISÚ ZÓNÁBAN
Az összefüggő kétfázisú (telített) rendszert elérő víz két irányba folytatja útját. A mállott zónában talajvízként a völgyek felé, illetve repedésvízként a gránit mélyebb részei felé.
A víz útja a talajvízben a felszínre lépési körzetekig
A talajvíztükör — az Üveghuta Üh–5 fúrás és néhány telephelytől távolabbi rész, valamint a völgytalpak kivételével
— a gránit mállott övében helyezkedik el. Az a tény, hogy a talajvíztükör a mállási övben található, egyúttal azt is jelenti, hogy a mállott gránit általánosságban jobb vízvezető, mint az alatta levő üde gránit. A talajvíztükör térbeli helyzete
alapvetően meghatározza mind a talajvíz, mind a gránittest repedésvizeinek áramlási viszonyait. A mállott gránit felülről lefelé csökkenő mállottsággal és — ennek megfelelően — csökkenő porozitással és vízvezető képességgel kapcsolódik a gránittesthez. Vastagsága a dombtetői fúrások geofizikai mérései alapján átlagosan 28 méternek adódik, 19,2
és 37,6 méteres szélső értékekkel. A lefolytatott vizsgálatok a talajvíztartó szivárgási tényezőjét 3 nagyságrendet átfogó
intervallumban adták meg. Az inverz modellezéssel számított jellemző transzmisszivitás (3÷6)×10–6 m2/s-nak adódott,
ez 10-15 méteres telített vastagság esetében (2÷3)×10–7 m/s szivárgási tényezőt jelent. Ugyancsak e modellezés tapasztalata volt az, hogy ettől az értéktől való kismértékű eltérés is jelentős mértékben megváltoztatta a mért és számított talajvízszintértékek viszonyát. Mindebből úgy tűnik, hogy regionálisan nincs jelentős eltérés az egyes területek talajvízviszonyai között, miközben, mint említettük, a lokális vízvezető képesség értéke akár 3 nagyságrendben változhat.
A mállott zóna talajvízszint feletti, telítetlen részében ennél jóval nagyobb vízvezető-képességű részek lehetnek, melyek jelentősége abban van, hogy egy feltételezett nagyobb beszivárgás többletvízhozamát viszonylagosan kis esésnövekedéssel vezetik a megcsapolási helyek felé. Más szóval a beszivárgás változása kismértékű talajvízszint-változást eredményez, ami a rendszer stabilitásának fontos tényezője. A mállott zóna felső részének jobb vízvezetését a lejtaknák
kezdeti szakaszán lévő előfúrásokban végzett vizsgálatok igazolták.
A dombtetők kvarter üledékkel fedett mállási öve korábbi mállás eredményeként alakult ki. Több felvett érték melletti modellfuttatás és a dombtetői talajvízszintek mért értékeivel való összevetetés után arra jutottunk, hogy e völgyoldalak mentén is 3×10–6 m2/s transzmisszivitást kellett feltételeznünk. (Ha itt is 10-15 méteres talajvíztartó vastagsággal számolunk, akkor ez [2÷3]×10–7 m/s szivárgási tényező értéknek felelne meg.) Ennél kisebb értékek felvétele
esetén a domboldali, egyébként száraznak ismert mellékvölgyek egy részénél vízfakadásokat jelzett a modellszámítás
(miközben a dombtetői talajvízkutakban is a mértnél magasabb értékek adódtak). Annak oka, hogy a völgyoldalakban pleisztocén–holocén korú erózióval feltárt (a korábbi mállási kéreg alatti) zóna is ilyen jó vízvezető, az lehet, hogy
az erózióval egyidejűleg, illetve azt követően itt intenzív mállás történhetett.
A talajvíz minőségét a dombtetők és a domboldalak alatt alapvetően a felszíni és telítetlen zóna folyamatai alakították ki, a víz összetételének további evolúcióját a völgytalpakig már nem lehetett elkülöníteni. A talajvizek további vízminőség-változását a völgytalpak körzetében lehetett megfigyelni. Itt a helyi felületi és vonalszerű beszivárgások hatására hígulás, a párolgás hatására pedig a δ18O-értékek pozitívabbá válása volt megfigyelhető. Egyes esetekben a völgyi
talajvizeknél mélységi víz hozzákeveredése is kimutatható volt.
A dombtetők alatt a mállott gránitban lévő talajvízszintek szezonális ingadozása kicsi, jelezve a vastag telítetlen zóna
tompító hatását és a mállott zóna felülről lefelé fokozatosan romló vízvezetési tulajdonságait. Mindez azt is eredményezi,
hogy a természetes vízáramlások nagyon stabilak mind a mállott, mind az üde gránitrészekben.
A dombtetők és domboldalak alatt a mállási kéreg oldalirányú vízelvezető, illetve a mélyebben lévő üde kőzetek
vízelterelő hatása, valamint a völgytalpak alatti vízvezető pásztában áramló vizek hígító hatása együttesen a hulladékelhelyezés biztonságának igen jelentős komponense.
Nem igazolódott, de nem is nyert cáfolatot az a feltevés, hogy egyes helyeken a mállási öv oldalirányú vízelterelését
nemcsak az üde részek nagyságrendekkel rosszabb vízvezető képessége okozza, hanem szerepe lehet egy, a mállási kéreg
alján lévő cementációs övnek, karbonát-kiválási zónának is (KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2000b).
A víz útja a talajvíztől az üde gránitban a völgytalpak talajvizéig
A dombtetők és főleg a nagyobb vízválasztók alatti talajvíz egy része a mállott gránit alatti teret táplálja. Mint
említettük, a talajvíztartóban, legfőképpen az annak alsó részén uralkodó potenciálviszonyok jelentik a talajvíztartó alatti üde gránit számára a mélybe szivárgást vezérlő peremfeltételt. A gránittest áramlási viszonyait emellett a megcsapolási
189

peremfeltételt jelentő állandó vízfolyások és források, valamint a gránittest vízföldtani tulajdonságai határozzák meg.
Számos információhoz jutottunk a vágatok észlelései során is.
A gránit repedésrendszerének vízföldtani tulajdonságai a vizsgált tér méretétől, illetve a repedésrendszerben lévő
vizeket érő hatások időbeli lefolyásától függenek. A különböző idő- és térléptékű vizsgálatok alapján a gránittest más és
más arculata rajzolódik ki.
Pár méteres – néhányszor tíz méteres léptékben az egyedi repedések viselkedését tanulmányozhatjuk, itt képet kaphatunk
az egyes jelentősebb vízvezető szerkezetekről éppúgy, mint a háttér-repedésrendszer kapcsolódásait is jellemző konnektivitásról. A néhányszor tíz méteres – néhányszor száz méteres térrészekre kirajzolódnak a térben nagyobb hatással jelentkező
torlasztó-szigetelő zónák. Ahol fúrással vagy vágattal harántolták, ott ezek mindenütt agyagos vetőzónákhoz voltak
köthetők. A torlasztó-szigetelő szerkezetek legjelentősebbjei blokkokra tagolják az áramlási rendszert, melyeken belül viszont térben szintén jelentős kiterjedésű jó vízvezető szerkezetek voltak megfigyelhetők. Itt kell megemlítenünk, hogy a
jelentősebb torlasztó szerkezeteket egyúttal csapásirányban jó vízvezető repedésrendszer kíséri.
Végül a néhányszor száz méteres – kilométeres vizsgálati skálán a blokkrendszer eltérő viselkedésű elemei hatására
kialakult vízgeokémiai és vízkoreloszlások azt jelzik, hogy a rendszer ilyen méretekben már kevésbé mutat heterogén képet.
A talajvízből a dombtetők alatt, ahol a potenciáladatok leszivárgást jelölnek, az üde gránit repedéseibe lép a víz. A
víz ebben a repedéshálózatban érintkezik és lép kölcsönhatásba a repedéskitöltésekkel. A vízben lévő oldott anyagok
koncentrációjának térbeli alakulása ad számot a vízben és a víz-kőzet kölcsönhatásaként zajló folyamatokról.
A térbeli és időbeli folyamatok során az áramlások hatására zónásság alakult ki a felszín alatti vízben. A vízgeokémiai adatok térbeli eloszlása jól kirajzolja az Üveghuta Üh–22 és –2 fúrás közötti, nagyjából kelet-nyugati blokkhatárt is.
E határ északi és déli oldalán nemcsak a vízgeokémiai, de a potenciáladatok között is jelentős, „ugrásszerű” különbségek
vannak. E határ torlasztó-szigetelő voltát a megismerésére lemélyített két ferde fúrás (az Üh–25 és –36) vízföldtani adatai
is alátámasztotta. E zónától északra egy-egy, a vizek korát jelző geokémiai paraméter konkrét értéke 100-150 méterrel
mélyebben helyezkedik el, mint a déli területen.
A korjelző indikátorok, így a δ18O-arány, a 14C-koncentráció és a kationhányadosok azt jelzik, hogy a telephely déli
részén a talajvíz alatti üde gránitban a további leáramlás lassú. Ezen a területen 100-150 m Bf szinten találhatóak a pleisztocén korú vizet jelölő értékek (δ18O: –11,5‰, 14C-aktivitás: 7–20%, Na+K/Ca+Mg arány: 0,2–0,3).
A területen még további, kiterjedt és folytonos torlasztó-szigetelő zónával elválasztott blokkok is kijelölhetők voltak.
E jelentős vízföldtani szerkezetek száma azonban nem nagy. Az eddigi fúrási, feltárási adatokból vagy töréses övként
ismerjük, vagy a potenciáltér alakulásából nagy biztonsággal prognosztizálhatjuk őket. MOLNÁR, BENEDEK (2008) szerint
két fő irányba rendeződnek: egy közel KÉK–NyDNy-i és egy ÉÉNy–DDK-i csapású rendszerbe, melyeken kívül még
feltételeznek egy, a telephely É-i részén ÉK–DNy-i csapású blokkhatárt jelentő zónát is.
A potenciáltér alapján egy blokkba esik az Üh–27,–37 és –(43–45) fúrás, ám a vízkor- és vízgeokémiai adatok mindezt csak mérsékelten jelzik. E területen a depresszióértékek térbeli eloszlásából a 0 m Bf alatt és fölött olyan, nagyvastagságú, nagy területre kiterjedő, jó vízvezető képességű egység vagy vízföldtani szerkezet sejthető, mely egyúttal jó
vízutánpótlási viszonyokkal is rendelkezik.
Az itteni vízminták pár ezer éves korát a jó vízutánpótlás miatt látszólagosnak véljük, ami a következőkből adódhat.
A tárgyalt térbeli egység leszivárgással jellemezhető részein a talajvízből két módon haladhat lefelé a víz természetes
viszonyok mellett: egy része a jó vízvezető szerkezetek mellett viszonylag gyorsan (néhány száz év alatt) lejut a 0 m Bf
szintre, míg ennél nagyobb felületen keresztül, a rossz konnektivitású háttér-repedéshálózat mentén sokkal lassabb a
leszivárgás. A leszivárgási sebességek különbsége a vízvezetési arányoknak megfelelően kb. 2-3 nagyságrendnyi lehet.
A víztermelés alkalmával az említett, 0 m Bf szint környékén jelentkező jó vízvezető horizontális zónában a két különböző víz természetes körülmények között, diszperzió és diffúzió által — már korábban létrejött — keverékét mintázzuk,
ebből a keverékből kapunk pár ezer éves korokat.
E kitérő után tovább követve a repedésrendszerben lefelé szivárgó víz útját az üde gránitban, elérünk a fúrások által
feltárt legnagyobb mélységtartományba, 300–400 m-rel a gránitfelszín alá. Az a feltételezésünk, hogy innen a víz továbbhalad a nagyobb mélységek felé, majd a megcsapolási területekhez közelítve a felszín irányába fordul. A blokkhatárok
már ismert jelentős szerkezetein keresztül valószínűleg csak kevés víz juthat át, azonban nem tudjuk, hogy a fúrásokkal
fel nem tárt területeken milyen a blokkhatárok viselkedése. Azokban a blokkokban, ahol a potenciálgradiens lefelé
irányuló komponense kimutatható volt, és ugyanakkor a vízkorok is lefelé növekedtek, joggal feltételezhetjük, hogy a víz
a mélyáramláson keresztül halad tovább a távolabbi megcsapoló völgyek irányába.
A vízgeokémiai adatok térbeli feldolgozása azt mutatta, hogy a zömében lefelé való áramlással jellemzett térben két
helyen lokálisan feláramlással kell számolnunk. Az egyik ilyen rész az Üh–2 és –22 közötti torlasztó zóna északi része,
a másik a Gyurika-fakadás megcsapolási pontja közelében létesített Üh–43 fúrás körzete. Az itteni, környezetüknél magasabb térszíni helyzetű idősebb vizek azonban a felszínig nem nyomozhatók, a felszíni áramlások fiatalabb vize alatt
maradva, valószínűleg felhígulva haladnak a távolabbi és alacsonyabb helyzetű megcsapolások irányába.
A két telephelykörnyéki völgytalpi mélyfúrás (Üh–29 és –30) részben már a feláramlási övezetet, részben még a leés feláramlási zónák közötti, zömében horizontális áramlásokkal jellemzett teret harántolta.
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A víz útja a völgytalpak talajvizétől a felszínre lépésekig
A völgytalpakhoz érve, a feláramló vizek találkoznak a mállott kéregbeli talajvízáramlásokkal. Az itteni keveredést
a Mórágy Mó–(6+6A) kútpár közelében tanulmányozhattuk, úgy, hogy annak mértékére is becslés (TÓTH Gy. et al.
2003b) készülhetett. Ennek alapján a völgykitöltő üledék alatti mállott gránit Mó–6A kútból ismert vizének 3-4%-a származik a Mó–6 fúrásban megismert idősebb feláramló vízből. Ez jól egyezik a keveredési arányra meghatározott 5-6%os értékkel. Feltételezhető, hogy a többi feláramlási területen is nagyságrendileg hasonló arányú lehet a mélységi repedésvíz és a felszín közeli talajvíz keveredése. A keveredés a lokális repedezettségnek megfelelő útvonalakon és változatosságban történik. A mélyebb részek elsősorban lokálisan, egy-egy törészónán keresztül csapolódnak meg, ahogyan ezt
a vágatbeli vízfakadások megjelenésénél is tapasztaljuk.
A völgytalpak egyúttal a vizek felszínre lépésének színterei. ROTÁRNÉ SZALKAI et al. (2007) szerint a vízkilépés a
repedezett, fellazult gránitból történik a hegyközi völgyekben források, fakadások, forrásvízfolyások formájában. Ez itt
többnyire közvetlenül történik a patakok medrét alkotó gránitos kőzetekből a vékony, néhányszor tíz centiméter vastagságú, konszolidálatlan üledékeken keresztül. Bár a patakok vize helyenként részben vagy teljesen elnyelődhet az említett
laza üledékekben, illetve a fellazult gránit legfelső zónájában, ezek a vízkilépések rendkívül állandó, de kis vízhozamot
szolgáltatnak, és elsősorban a lokális áramlási rendszerek vízkilépéseit jelentik. A gránit mélyebb zónáiból, az intermedier áramlási rendszerekből származó vizek a felfelé csökkenő potenciállal jellemzett, üledékkel kitöltött völgyekben lépnek a felszínre. A völgykitöltő üledékekben sajátos áramlási rendszer alakul ki, a víz jelentős része csak a fővölgyek alsó
szakaszán lép a vízfolyásba.
A völgyekben mind a vízállás- és vízszintmérések, mind a vízkémiai vizsgálatok a nyári időszakban intenzív evapotranszspirációs folyamatokat jeleznek, vagyis a terület vizeinek egy része ily módon távozik a rendszerből.
A vízföldtani kép vázolásánál eddig a természetes vízáramlásokat követtük nyomon a beszivárgástól a felszínre lépési
körzetekig. Ez a nagyrészt állandósult áramlással jellemezhető, ún. primer vízföldtani kép azonban a vágatok kialakítása
során változóban van, és a tároló majdani lezárását követő helyreállási időszak végére kerülhet ismét állandósult állapotba. Az, hogy az akkori áramkép mennyire fog hasonlítani a primer állapothoz, annak a függvénye, hogy mennyire sikerül helyreállítani a tároló környezetének eredeti tulajdonságait.

191

Hasznosítható ásványi nyersanyagok

A kutatási területen kizárólag különböző építőipari nyersanyagok előfordulása ismeretes. A termelt nyersanyagokról
jó képet ad a térképezés során szinte valamennyi felszínre bukkanó kőzettípusban megfigyelt 193 nyersanyagfejtő (22.
táblázat, 42. ábra).
Ebben a mennyiségben nincsenek benne azok
22. táblázat. A 2003. évi térképezés során megfigyelt nyersanyagfejtők
a fejtők, amelyeket a tulajdonképpeni nyersanyag
fedőjének letakarítása céljából alakítottak ki, s
amelyek kitermelt anyaga meddőhányóra került.
A nyersanyagfejtők döntő többsége apró, kialakításuk nyilvánvalóan helyi és időleges igények kielégítését szolgálta.
A legnagyobb méretű nyersanyagfejtő — a
bátaszéki téglagyár agyagfejtője — nagy része
területünk határán túl esik, s csak nyugati falának
felső része hasít ki egy keskeny sávot területünk
keleti pereméből (a 22. táblázat adataiban nincs
benne, mert a bányafal a terepi felvétel idején —
2004-ben — még nem érte el kutatási területünket). A bánya a Kiskövesdtől D-re és DK-re lévő Kövesdi-hegyhát É-i lejtőjén fekszik, 1973 óta üzemel. Az agyag a felsőpannóniai Tihanyi Formáció üledéke, vastagsága 20-25 m. A fejtés határát a Google Earth 2006. március 24-i frissítésű
képe, a bányatelek (Bátaszék I. = Bátaszéki bánya, 22. táblázat) határát a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)
2008. október 10-i állapotú nyilvántartása (MBFH 2008) alapján mutatjuk be (42. ábra).
A jelenleg működő bányától DNy-ra van a Bátaszék II. = Csabrák elnevezésű bányatelek (23. táblázat), amelyen a
Google Earth képén bányászati vagy azt előkészítő tevékenységnek nincs nyoma.
Nagyméretű még 8, gránitban telepített kőfejtő. Ezeket a térképezés idejére már felhagyták, de a Kismórágy vasútállomás környéki 4 nagy (és 2 kisebb) kőfejtő az MBFH által nyilvántartott Mórágy I. bányatelken (23. táblázat) belül esik.
WESSELY (2008) szerint a kitermelést 2008 tavaszán szándékoztak beindítani, de az engedélyeztetési eljárás elhúzódása
miatt szeptemberre halasztották. Garay János mórágyi polgármester szóbeli közlése (2008. november) szerint a termelés
a legnyugatabbi bányában indulna meg, de az eljárás annyira elhúzódik, hogy bizonytalanná vált, lehet-e szó egyáltalán
kitermelésről.
Az utóbbitól K-re és ÉK-re lévő, a két bányatelek közé benyúló területet az MBFH (2008) 751870-es számon a
bányát üzemeltető Wienerberger Téglaipari Zrt. kutatási jogadományaként vette nyilvántartásba, amely 2008. 07. 01-től
2012. 07. 01-ig érvényes.
Időről időre homokot fejtenek a Bátaapáti déli részén lévő fejtőben (555. sz. észlelési pont), amely azonban az
MBFH nyilvántartásában nem szerepel. A homok a felső-pannóniai Kállai Formációba tartozik, feltárt vastagsága 6 m.
A nyilvántartásban a többi nyersanyagfejtő sem szerepel. Az MBFH (2008) szerint két meg nem nevezett magánszemély engedélyt kapott „agyag, diabáz, fonolit, gránit, homok, homokkő, kavics, kovakőzet, márga, polimetallikus érc,
szén és szerpentin” kutatására a térképünk keleti felén kijelölt poligonokon (három a 711750-es nyilvántartási számon, a
2005–2010, egy a 714380-as nyilvántartási számon a 2007–2012 közötti időszakra; 42. ábra).
A földtani felépítésből következően a területen és környékén az alábbi reménybeli ásványi nyersanyagokkal számolhatunk:
Liász kőszéntelepek lehetnének területünk ÉNy-i —7,88 km2-nyi — részén a Vasasi Márga alatt. Eddigi fúrásos
kutatásuk (a területünkön 1923–1991 folyamán mélyített 16 db fúrással) azonban nem járt eredménnyel.
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42. ábra. A kutatási terület nyersanyag-előfordulásai és bányatelkei
1 — gneisz, 2 — gránit, 3 — kréta alkálibazalt, 4 — jura márga, 5 — jura homokkő, 6 — pannóniai homok, 7 — folyóvízi homok, 8 —
lösz, 9 — lejtőlösz (= lejtőüledék), 10 — felhagyott homokbánya, 11 — működő agyagbánya, 12 — felhagyott kőfejtő, 13 — bányatelek,
14 — kutatási terület, 15 — fejtő fala

Figure 1. Occurrences of raw materials and concessions in the area
1 — gneiss, 2 — granite, 3 — Cretaceous alkali basalt, 4 — Jurassic marl, 5 — Jurassic sandstone, 6 — Pannonian sand, 7 — fluvial sand,
8 — loess, 9 — slope loess (= slope sediment), 10 — abandoned sand pit, 11 — operating clay pit, 12 — abandoned quarry, 13 — concession, 14 — exploration area, 15 — pit wall

23. táblázat. A kutatási területre eső vagy benyúló bányatelkek főbb adatai (MBFH 2008)

* MBFH, ** 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet a szilárd ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az
érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról, 1/b. számú melléklet, *** Bányászati terület.
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Területünk DK-i sarkától 2 km-re D-re uránércesedés (Wildhorse… 2008) figyelhető meg az alsó-miocén Budafai
Formáció törmelékes üledékeiben (CHIKÁN 1998). A lelőhelyen fúrásos kutatás van folyamatban (HAÁSZ, NAGY A. 2008).
A kutatási terület azonosítója az MBFH (2008) szerint 712070, s az térképlapunkon túl, annak DK-i sarka közelében
kezdődik. A nyilvántartásban a Wildhorse Energy Kft. 712900-as azonosítójú kutatási területe (radioaktív érc) térképünk
határától mintegy 1,5 km-re K-re kezdődik, majd benyúlik térképünk ÉK-i sarkába, és átfedi annak szinte teljes É-i
peremét.
Területünk K-i határán homokra és kavicsra kapott kutatási engedélyt a Bodri Szőlőbirtok, Szőlőtermesztő és Kereskedelmi Kft. A nyersanyagról nincs információnk, de az feltehetően felső-miocén (pannóniai) üledékekben van. A
kutatási területet az MBFH (2008) 710520-as azonosítóval tartja nyilván.
Területünk Ny-i határától mintegy 3-4 km-re esnek a Hidasi-medence középső-miocén (Hidasi Formáció) barnakőszén-telepei, amelyeket 1960-ra kutattak meg fúrásokkal, majd művelés alá vontak (HÁMOR 1970). Erre esik a White
Coal Energy Kft. az MBFH (2008) által 714690-es azonosítóval nyilvántartott kutatási jogadománya (Keleti-Mecsek –
szén), amely területünk Ny-i határától 2,5 km-re Ny-ra kezdődik.
HÁMOR (1970) munkájából ismeretes, hogy a barnakőszénhez nem ipari diatomitelőfordulások társultak.
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I. függelék: A térképek és szelvények
tartalma és szerkesztése

A földtani térképezéshez (GYALOG et al. 2006c) több térképet és szelvényt szerkesztettünk, ezeket először a felszín
alatti kutatás köztes jelentése (BALLA et al. 2007) kapcsán, végül a felszín alatti kutatás zárójelentéséhez (BALLA et al.
2008) további térképekkel egészítettük ki, illetve a meglévőket részben átszerkesztettük. További módosításokkal az alábbiakat építjük be a jelen munkába:
— 1. melléklet. Észlelési és fedett földtani térkép.
— 2. melléklet. A prekainozoos alaphegység domborzati és földtani térképe.
— 3. melléklet. A prekvarter képződmények domborzati és földtani térképe.
— 4. melléklet. A Mendei Lösz Formáció és a csuszamlásos testek feküszintvonalas térképe.
— 5. melléklet. Lejtőüledéktől mentes földtani térkép.
— 6. melléklet. Földtani szelvénysorozat és elvi rétegoszlop.
— 7. melléklet. Geomorfológiai térkép.
— 8. melléklet. Talajvíz-domborzati térkép.
Az 1:10 000-es térképeket (1–5. melléklet) a terepi észlelések, valamint a fúrási és geofizikai tényanyag alapján
szerkesztettük meg. Ezen térképek alapján készültek a földtani szelvények. A geomorfológiai és a talajvíz-domborzati
térkép önálló termék, de az előbbiépít az 1. térkép anyagára
Az alábbiakban a térképek és szelvények szerkesztését a mellékletek sorrendjében ismertetjük.
ÉSZLELÉSI ÉS FEDETT FÖLDTANI TÉRKÉP
Az Észlelési és fedett földtani térképen (1. melléklet) rögzítettük egyrészt minden egyes feltárás körvonalát, azonosítóját és képződményét, másrészt a foltok közötti teret kitöltöttük feltételezett képződményekkel. Végeredményben olyan
térkép jött létre, amelynek nincsen egyetlen üres foltja sem, vagyis amely minden egyes pontra adatot vagy feltevést
mutat be az ott a felszínen előforduló képződményről.
A térkép szerkesztése többlépcsős iterációs folyamat volt. Több lépésben egy elvi jelkulcsot egyeztettünk mind az
észlelt, mind a feltételezett képződményekre, valamint határaik típusaira, s ennek alapján szerkesztettük meg az első változatot. Ennek során elvi döntéseket kellett hoznunk az alábbi — a kvarter képződményeket érintő — kérdésekben:
— Milyen rétegtani egységként ábrázoljuk, és milyen részletességgel tagoljuk a löszt?
— Hova soroljuk a völgyoldalakban észlelt szoliflukciós és lejtőmozgásos jelenségeket mutató löszképződményeket?
— Milyen egységekbe soroljuk a völgykitöltő üledékeket?
— Milyen jellegűnek tekintsük, és hogyan ábrázoljuk a csuszamlásos (suvadásos) képződményeket?
A löszt önálló litosztratigráfiai egységnek tekintjük, amelyet Udvari Lösz Formációcsoportnak nevezünk. Felépítésében
fúrások földtani dokumentációja és mélyfúrás-geofizikai vizsgálata alapján két formációt, formációként két-két tagozatot és
tagozatonként több lösz- és paleotalajszintet különítünk el. Bár egyes kibúvásokban akár egy-egy konkrét paleotalajszint is
felismerhető, a térkép egészén csak a két formációt tudtuk elkülöníteni. Határukat az 5. mellékletről vettük át.
A völgyoldalakban észlelt szoliflukciós és lejtőmozgásos jelenségeket mutató löszképződményekről azt az elképzelést
alakítottuk ki, hogy az alapvetően porhullással keletkező löszanyagnak a felhalmozódáskor létező völgyoldalakon fellépő
mozgásával keletkeztek. Ezeket a képződményeket ezért az Udvari Lösz Formációcsoport heteropikus fácieseként fogtuk fel és ábrázoltuk.
A csuszamlásos (suvadásos) képződmények tekintetében arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy ezek olyan gravitációs tömegmozgással kerültek jelenlegi helyükre, amelynek során nem bomlott meg a kőzetet alkotó szemcsék közötti
kohézió. Ez alapvető eltérést jelent az üledékes kőzetektől, amelyek képződésének első szakasza a szemcsék közötti ko197

hézió megszűnése, köztes szakasza az anyag szemcsénkénti szállítása, és befejezése az anyag szemcsénkénti felhalmozódása, a szemcséknek az eredetitől gyökeresen eltérő, új kombinációjában és elrendeződésében. A fentiek alapján arra
a következtetésre jutottunk, hogy a csuszamlásos (suvadásos) képződmények kontaktusai lényegileg más jellegűek, mint
az üledékes kőzetek települt kontaktusai, s atektonikus határokként jellemezhetők.
A csuszamlásos testek (suvadások) képződési mechanizmusa alapján a határoló atektonikus határok három kategóriáját különböztettük meg: a „szakadási fronton” normál vetőt, az oldalhatárokon eltolódást, a mozgási fronton pedig
feltolódást. Minden egyes csuszamlásos test határát a térképen teljesen záródó körvonalként ábrázoltuk, mert a test minden határán a környezetéhez képest lejátszódott mozgással került mai helyébe.
A települt kontaktusokhoz hasonlóan megkülönböztettünk feltárt és üledékkel fedett helyzetet.
A völgykitöltő üledékek két alaptípusát különböztettük meg: folyóvízi (alluviális) és proluviális üledékeket. A kettő megkülönböztetése csak mai helyzetben egyszerű és világos: folyóvízi üledékeket állandó, proluviális üledékeket időszakos vízfolyások raknak le. Fosszilis állapotban a megkülönböztetés — lévén hogy maguk a vízfolyások már nem láthatók — eléggé
bizonytalan, ezért közvetett kritériumokhoz folyamodtunk. Gondolatmenetünk arra alapult, hogy a nagyobb völgyek fölismerhetők az aljzatdomborzatban is, tehát a negyedidőszak folyamán a vízhálózat átöröklődésével számolhatunk. Ebből kiindulva
a mai legnagyobb völgyek ártere fölött 3-6 m-rel észlelhető teraszüledékeket folyóvízi eredetűnek tekintettük, akárcsak az egyegy nagyobb völgyben felfelé folyamatosan követhető árterek és a szaggatottan követhető magas árterek üledékeit.
Jól fejlett törmelékkúpokat a területen nem találtunk, s proluviális–deluviális eredetűnek a kisméretű völgyeket
kitöltő üledékeket minősítettük. Kisebb jelentőségűek a tavi és mocsári (folyóvízi-mocsári) üledékek.
A fenti alapelvek az egyes térképváltozatok elemzése és a párhuzamosan készült magyarázószövegekkel való
összevetése során alakultak ki. Végleges térképünket ezekre támaszkodva szerkesztettük meg.
Az észlelési és fedett földtani térképen (1. függelék) a feltárások sorszámai közül azokat tüntettük fel, amelyeket a
szövegben említettünk. A könnyebb kereshetőség érdekében ezeknek a koordinátáit a 3. függelékben adjuk meg.
A PREKAINOZOOS ALAPHEGYSÉG DOMBORZATI ÉS FÖLDTANI TÉRKÉPE
A prekainozoos alaphegység domborzati és földtani térképét (2. melléklet) az alábbi elemekből szerkesztettük össze:
— az alaphegység fedetlen földtani térképe,
— töréstérkép,
— aljzatdomborzati térkép.
Mindezek önállóan készültek. Valódi összeszerkesztésről csak az első kettő esetében beszélhetünk, amennyiben itt a
földtani határokat és a töréseket egymáshoz kellett illesztenünk, csatlakoztatnunk. A harmadik elem számítógépes
szerkesztéssel került az első kettő alá. Az aljzatképződményeknek a lejtőkre — az aljzatfelszín nyomvonala és a völgykitöltő üledékek közé — vetített szakaszát erősebb színekkel jelenítettük meg, mert ez a sáv az, ahol a szerkesztés során
az aljzatot a mai felszínre „hoztuk”.
Az alábbiakban a három résztérkép szerkesztését ismertetjük.
Az alaphegység fedetlen földtani térképe
A prekainozoos alaphegység fedetlen földtani térképét a kibúvási, árok- és vágatbeli, valamint fúrási adatok alapján
szerkesztettük. A fúrási adatok közül az alaphegység első szakaszának kőzetét szerepeltettük a térkép megfelelő pontján.
A kibúvások rendkívül egyenetlen eloszlása (völgyekre korlátozódása) és a fúrásos harántolások csekély száma következtében a szerkesztésnél óhatatlanul munkahipotézissel kellett élnünk. Ez a munkahipotézis arra a nagyszámú felszíni, mélyfúrási és vágatbeli megfigyelésre támaszkodott, hogy a monzonitos kőzetek elnyúlt, lencseszerű testek formájában települnek a monzogránitban. Felhasználta továbbá azokat a településmérési adatokat is, amelyek a képződményhatárok uralkodóan ÉK–DNy-i lefutásáról tanúskodnak. A porfíros és ritkaporfíros monzogránit határát az így kialakult
rajzolathoz idomítottuk. A granitoid és a metamorf képződmények kontaktusát, valamint a teléreket és grániton belüli
homokkőtesteket a rendelkezésre álló adatok kiterjesztésével rajzoltuk meg.
A metamorf és jura képződmények kontaktusának (Ófalui-törés) felületéről a kontaktust feltáró kibúvások és fúrások
adatainak elemzésével megállapítottuk, hogy kb. 45-50°-os szög alatt dől ÉNy felé. Erre, valamint a felszín és az alaphegység szintvonalaira támaszkodva megszerkesztettük a felület szintvonalait, s ebből — a kontaktus nyomvonalát.
Töréstérkép
A töréses szerkezeti képet, a töréses övek hálózatát a térképen a feltárásokban, kutatóárkokban és vágatokban észlelt,
valamint fúrások adataiból kijelölt töréses övekből szerkesztettük meg. A feltárásokban és a kutatóárkokban észlelt töréses öveket értelemszerűen az adott feltárásban, illetve árokban tüntettük fel. A vágatokban észlelt öveket a mért vagy a
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vágatok közti korrelációból adódó dőléssel kifuttattuk a gránitfelszínre. A fúrásban meghatározott töréses övek gránitfelszínre kiszerkesztett metszésvonalát klasszikus szelvényszerkesztés (BALLA et al. 2007c) segítségével határoztuk meg. A
fontosnak ítélt vagy a felszínhez közelebbi öveket kifuttattuk a gránitfelszínre (MAROS, KOROKNAI 2006).
A munka során komoly nehézséget jelentett — különösen a kutatási terület nagyszámú fúrással harántolt részén —,
hogy mely töréseket futtassuk tovább, és melyeket végződtessük el. A döntési folyamat során így óhatatlanul szubjektivitást vittünk a modellbe. A szubjektivitás szerepét néhány szabály szem előtt tartásával igyekeztünk csökkenteni. Hoszszabban futtattuk a korrelálhatónak vélt, illetve a meredek településű öveket, mivel mind az egyedi törések, mind a töréses övek dőlésszögeloszlása ezt indokolja. Ez alól kivételt csak akkor tettünk, ha a zóna lapos volt, és futását nem gátolta másik törészóna. A fúrások alsó szakaszában harántolt zónákat általában elvégződtettük, amennyiben összemetsződtek
az adott vagy egy szomszédos fúrás feljebb harántolt törészónájával.
A töréses övek több esetben nyalábokba, fonatokba tömörülnek.
A különböző adatokból származó töréses öveket korreláltuk, a szerkezeti kép megrajzolásában a tektonikai megfigyelések voltak a döntőek. Kétféle töréses övet különböztettünk meg a térképen:
— vízföldtanilag torlasztó hatású töréses öv,
— egyéb töréses öv.
Az előbbi meghatározó a terület vízföldtani képének kialakításában, az utóbbi kevéssé az. Szerkezetföldtani szempontból
genetikai különbséget ez idő szerint nem látunk a kettő között. A torlasztó töréses zónákat vízföldtani megfontolásokból
adódóan nagyobb horizontális kiterjedésűnek vettük, mint az egyéb töréses zónákat. Az utóbbiakon belül folytonos vonallal
a valószínű, szaggatott vonallal a feltételezett, vastagabb vonallal a széles, jól követhető, vékonnyal az egyéb öveket jelöltük.
A legjelentősebb, főként a torlasztó töréses öveket elneveztük. Az Anyák-kútjánál található zónát „Tonya-törésnek”,
a vágatok kb. 600 méterében található torlasztó zónát „Klára-törésnek”, a vágatok következő kanyarjában megfogott nagy
torlasztó zónát „Péter-törésnek”, az Üh–25, –36 ferdefúrásban és az A2 árokban harántolt, korábban „B” törés néven futó
zónát „Zoltán-törésnek”, az Üh–4 és –5 fúrás között futó feltételezett torlasztó zónát „László-törésnek”, az Üh–4,
–(5–26) fúrásban és az A1 árokban harántolt összetett zónát „Gyula-törésnek” neveztük el.
A töréses zónák megfigyeléseink szerint néhány 10 m-es szakaszokon tekinthetők egyenes síkoknak, nagyobb távolságon hajladoznak, összefonódnak, elágaznak. A töréshosszúság tekintetében első lépésben azt az egyszerű szabályt
alkalmaztuk, hogy a harántolt vastagság százszorosát vettük szelvénybeli és metszetbeli kiterjedésben. Ezt azonban nem
alkalmaztuk mereven, eltértünk tőle pl. ahol korrelációra nyílt lehetőség, vagy ahol szerkezetföldtani megfontolásokból
a rajzolat rövidebb vagy némileg hosszabb lefutást kívánt meg. A jelentősebb töréses öveket addig húztuk, amíg a lefutásnak ellentmondó megfigyelésbe vagy megerősítő megfigyelés hiányába nem ütköztünk. Például a Klára-törést és a Pétertörést feltárásbeli észlelés hiányában elvégződtettük a rá merőlegesen futó völgyek előtt, a Zoltán-törést az Éva-völgye
előtt belefuttattuk egy ÉK–DNy-i zónanyalábba. A K–Ny-i irányú, vízföldtanilag torlasztó hatású zónák mentén egy viszonylag fiatal (miocén?) felújulást tételeztünk fel, amelynek hatására ezek a vonalak a feltételezett szerkezeti egységek
határait is felülbélyegezhették, emiatt hosszabban követhetők és a térképen hosszabban ábrázolhatók voltak.
A törések egymáshoz való viszonyát tekintve nem lehetett egyértelmű végkövetkeztetést levonni, mivel az észleletek
sokféle sorrendiséget mutatnak. Ezért általában nem végződtettünk el törést egyenrangú törésben. A kisebb töréseket
azonban esetenként nagyobb töréses övvel zártuk le. Elvetéseket nem ábrázoltunk, mivel nagyobb elvetésekre nincsenek
számszerű adataink, a töréses övek belső deformációs viszonyaiból és a jelen állapotban mutatkozó vetőkarcokból pedig
nehéz lenne az amplitúdókat illetően becslésekbe bocsátkozni.
Ilymódon konzervatív törésmintát hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy a koncepcionális elemek szerepét igyekeztünk
a minimálisra csökkenteni.
Aljzatdomborzati térkép
Az aljzatdomborzat alábbi három fő elemét különböztettük meg:
— dombok alatt, azaz lösztakaróval és a Fenyvestetői Vörösagyag Formáció képződményeivel — esetenként alatta
még pannóniai vagy alsó-miocén üledékekkel — fedett helyzetben lévő felületek;
— lejtőkön — zömmel azok tövén — a kibúvások sávjába eső, vagyis legfeljebb vékony lejtőüledékkel vagy csuszamlásos képződménnyel fedett felületek;
— völgyek alatt, azaz zömmel völgykitöltő üledékekkel fedett felületek.
A három fő felületi elem szerkesztéséhez eltérő módon közelítettünk.
A dombok és völgyek alatti aljzatfelület szerkesztéséhez fúrási rétegsorokat és geoelektromos szondázási adatokat,
valamint a kibúvások helyzetét, körvonalát és minősítését vettük alapul. A lejtőkre eső felületet a mai domborzattal azonosítottuk, vagyis a vékony fedőüledék-réteget az alatta lévő alaphegység anyagával helyettesítettük, más szóval az alaphegységet mintegy „felhoztuk” a mai domborzat felszínére.
A mélységadatok mennyisége sem a dombok, sem a völgyek alatt nem volt elegendő ahhoz, hogy bármilyen mechanikus (számítógépes) módszertől elfogadható minőségű aljzatdomborzatot remélhessünk. Egyetlen kivétel a telephely
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egy részén lefolytatott hálózatos tranziens elektromágneses mérés volt, amelynek sűrűsége (50×50 m) elegendő volt ahhoz, hogy a számítógépes szintvonalszerkesztés kielégítő eredményt produkáljon. A terület nagy részére azonban a szintvonalakat kézzel szerkesztettük, s az adathiányt különböző koncepciók bevezetésével próbáltuk kompenzálni. Számítógépes feldolgozásra a kézi szerkesztéssel párhuzamosan és az után kerülhetett sor.
A fúrási adatokat a földtani térkép jelentéséhez (GYALOG et al. 2006c) készült fúrási adatbázisból kismértékben
átértékelve és további fúrásokkal kiegészítve vettük. Az adatbázisból kigyűjtöttük a prekainozoos aljzat tengerszint feletti magasságértékeit, s azokat a fúrási azonosítókkal együtt térképre vittük. Minden egyes fúrást felülvizsgáltunk abból a
szempontból, hogy a három felületelem melyikére esik, s a minősítést átvezettük az adatbázisba. A szerkesztéshez nem
vettük figyelembe a lejtőkre eső adatokat (hiszen az esetleges vékony fedőüledéket „elhagytuk”), s az alaphegységet a
dombok és a völgyek alatt feltáró fúrásokat külön-külön kezeltük. A dombok alatti alaphegység-felületre vonatkozó fúrások mindegyikét felhasználtuk, mindössze néhány olyan eset volt, amikor a közelben lévő egyéb fúrások adatainak
fényében egyes fúrások elhagyására kényszerültünk annak érdekében, hogy térképünk 1:10 000-es méretarányban
megszerkeszthető legyen. A völgyekben a fúrások számos esetben párosával vagy csoportosan, egymáshoz olyan közel
voltak, hogy 1:10 000-es méretarányban nem lehetett tükrözni az adataikban lévő esetleges eltéréseket (amelyek
egyébként többnyire nem voltak túl nagyok). E fúráspárokból és -csoportokból csak egy-egy fúrást vettünk tekintetbe,
amit az adatbázisban pontosan tükröztünk.
A geoelektromos szondázási adatok közül — az ELGI által lefolytatott elemzés eredményére (VÉRTESY 2003) támaszkodva — elsősorban tranziens elektromágneses mérési (TEM-) adatokat vettünk figyelembe, s (egyenáramú) vertikális
elektromos szondázási (VESZ-) adatokat csak ott vontunk be a szerkesztésbe, ahol (elsősorban egyes völgyekben) a
TEM-adatokban hiány mutatkozott.
A hálózatos TEM-mérések adataiból szerkesztett aljzatdomborzati térképet a dombi részekre módosítás nélkül fogadtuk el, s csak lejtőkre vagy völgyekbe eső egyes adatokat „vágtunk ki”, mert nem egyeztek a kibúvások (l. alább) adataival. A hálózatos mérések területére eső valamennyi egyéb mérési adatot elhagytuk. A hálózaton túl eső adatokat a
fúrásokhoz hasonlóan három kategóriába — dombok, lejtők és völgyek — soroltuk, s ugyanolyan alapelvek szerint
minősítettük. A lejtőkre eső adatokat elhagytuk. A dombok és völgyek alatti adatok nagy részét felhasználtuk, csak
néhány olyan mérési adatot hagytunk ki, amelyek vagy más mélységet mutató fúrások közelébe estek, vagy csak olyan
bonyolult rajzolatban lettek volna összeszerkeszthetők, hogy az a környezetre vonatkozó ismeretek fényében nem volt
hihető. Azon a néhány helyen (főleg völgyekben), ahol túl sok mérési adat volt egymás közelében, a csoportok helyett
egyes reprezentatív pontokat választottunk.
A kibúvások adatbázisából első lépésben kigyűjtöttük azokat a kibúvásokat, amelyek a térképező geológusok véleménye
szerint felhasználhatók voltak az alaphegység tengerszint feletti helyzetének meghatározásához. A fúrási és geoelektromos
mélységadatokkal, valamint a kibúvások körvonalával együtt ezeket az adatokat egységesen térképre vittük.
A kézi szerkesztés három lépésben történt.
1. A dombok alatti alaphegység-felület leképezése. Ennek során az alaphegységfelszínt igyekeztünk elképzelni azokon
a völgyekbe eső szakaszokon is, ahonnan a felület lepusztult, s a szintvonalakat e „levegőben futó” szakaszok figyelembevételével rajzoltuk meg. A szerkesztés során kitűnt, hogy minden nagyobb és néhány kisebb völgyben vagy annak közelében az alaphegység domborzatában vályúszerű bemélyedés van. Ezt a tapasztalatot a továbbiakban felhasználtuk olyan
völgy menti vályúk kiszerkesztéséhez is, amelyek létezését közvetlenül nem vagy nem eléggé bizonyították adatok.
A térkép szélein — különösen sarkaiban — sokkal kevesebb fúrási adat van, mint beljebb. Ezért mindazon községek területéről, amelyeket térképünk kerete átszelt, a MÁFI fúrási adatbázisából és egyéb forrásokból kigyűjtöttük valamennyi odaeső
fúrást. Azoknak, amelyek a kerethez 1-2 km-nél közelebb estek, megvizsgáltuk a domborzati helyzetét, s azokat választottuk
ki, amelyek nem völgytalpon voltak. Adataikat felhasználtuk a térképkerethez közelítő szintvonalak „kanyarításához”.
A szintvonalrajzot összevetettük a Bouguer-anomália térkép (43. ábra) rajzolatával, s megállapítottuk: a kettő között
elegendő mértékű jellegbeli egyezés áll fenn ahhoz, hogy ne kelljen további korrekciót alkalmaznunk.
A szerkesztés során egyrészt az alaphegység szintvonalait, másrészt — az aljzatfelszínben és a mai domborzatban
futó azonos értékű szintvonalak metszéspontjain át — az alaphegység lejtők tövére eső kibúvási sávjának felső határát
szerkesztettük ki. Már a szerkesztés kezdetén kiderült, hogy a kibúvási foltoknak sokkal nagyobb része befolyásolja a
kibúvási sáv felső határának helyzetét — és ezáltal a szintvonalakat —, mint az az elsődleges kigyűjtésből következett
volna. Ezért a következő lépés az volt, hogy minden egyes olyan kibúvási (a foltok határára eső) pontot adatbázisba vittünk, amely pontosította az alaphegység dombok alatti szintvonalainak lefutását, s ezzel együtt „idomítottuk” a szintvonalakat és a kibúvási határt a feltárások körvonalához.
Természetesen ez azt jelentette, hogy elfogadtuk azokat a körvonalakat, amelyeket a térképezők berajzoltak, de nem
láttunk más megoldást az ebből származó hibák kiküszöbölésére. Csak szórványos esetekben, amikor a rajzolat „túl vad”
lett volna, vezettük úgy a kibúvási vonalat, hogy az egy-egy „kibúvást” szeljen át.
A munka során nemcsak az alaphegység kibúvásait vettük figyelembe, amelyek a szerkesztett felületet mintegy „alulról” definiálják, hanem az alaphegységre települő alsó-miocén, pannóniai, vörösagyagos és löszképződményekét is, amelyek az illető felületet „felülről” pontosították.
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43. ábra. A térképezett terület környékének Bouguer-anomália térképe (ELGI, munkaközi anyag)
Értékek mgal-ban. A zárt minimumok belső szintvonalát tüskék jelzik. Az ÉNy-i sarokban látható erős minimumot viszonylag kis sűrűségű felső-triász–alsó-jura üledékek okozzák (KISS, PRÁCSER 2003), nem a
medencealjzat nagy mélysége. A térképezett terület körvonalát ftéglalap jelzi

Figure 43. The Bouguer-anomaly map of the environment of the mapped area (ELGI, draft version)
Values are shown in mgal. Lowermost contour lines of minimums are indicated with triangles. Instead of the large
depth of the basement the strong minimum in the NW corner is due to Upper Triassic – Lower Jurassic sequences
of comparatively low density (KISS, PRÁCSER 2003). The boundary of the mapped area is marked by a rectangle

További pontosítást hozott a prekvarter képződmények domborzati és földtani térképének szerkesztése a neogén
(alsó- és felső-miocén) üledékek kiékelődési vonalának közelében. Az ilyen kiékelődési vonalon három szintvonal
találkozik: a kiékelődési vonalon túli alaphegységfelszín, valamint a kiékelődési vonalon inneni alaphegységfelszín és
neogén üledékfelszín szintvonala. Az eredeti szerkesztés ezt a találkozást nem vette figyelembe. Ennek következtében az
alaphegységfelszín szintvonalai úgy szelik át a kiékelődési vonalat, mintha az ott sem volna (mivel a szerkesztéskor még
valóban nem volt ott), s hozzá a neogén üledékfelszín szintvonalai szög alatt csatlakoznak.
A neogén üledékfelszín szintvonalainak a kiékelődési vonalon túli alaphegységfelszín-szintvonalakban kell folytatódniuk (hiszen a mindkét képződményt lefedő kvarter üledékek feküvonalában nem lehet törés), s a kiékelődési vonalon
inneni alaphegységfelszín szintvonalak szög alatt csatlakoznak hozzá. Annak érdekében, hogy ezt a megoldást előállítsuk, a kiékelődési vonalak közelében kissé módosítani kellett az alaphegységfelszín szintvonalait: törést kellett benne
létrehoznunk a vonal mentén, s folytathatóvá kellett tennünk a neogén üledékfelszín szintvonalaiban.
2. A völgyek alatti alaphegység-felület leképezése. Ehhez arányosan még kevesebb adatunk volt, mint a dombok alattiéhoz. A völgykitöltő üledékek vastagságára vonatkozóan ugyan elegendő mennyiségű fúrási és geoelektromos adatunk volt
ahhoz, hogy biztosak legyünk benne: az üledékvastagság általában a legnagyobb völgyekben sem több mint 10-15 m, a fúrási
adatokból azonban nem derült ki, milyen alakú szintvonalakat kell rajzolnunk a völgyek alatt. Ahhoz, hogy ezt a problémát
megoldjuk, el kellett döntenünk, milyen harántszelvényt képzeljünk el a völgytalpak alatt. A völgyek mai alakja, továbbá az
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üledékvastagság eléggé kis fokú ingadozása egy-egy völgyszakaszon belül már önmagában is azt sugallta, hogy teknő alakú
üledékszelvénnyel van dolgunk. A völgykitöltő üledékek oldalhatárát ugyan csak néhány mesterséges szelvényben láttuk,
azonban ez a határ minden esetben igen meredek — 45–60°-os — volt, s ez arra késztetett, hogy elfogadjuk a völgykitöltő
üledékek teknőszerű harántszelvényét, s erre alapozva rajzoljuk a szintvonalakat. 1:10 000-es léptékben az észlelt meredekséggel nem lehetett szerkeszteni, ezért csak arra törekedtünk, hogy a szintvonalakat a lehető legközelebb húzzuk egymáshoz.
A szerkesztést azzal kezdtük, hogy — a fedett földtani térkép alapján, a domborzat figyelembevételével tett egyszerűsítéssel — megvontuk a völgykitöltő üledékek határát.
Az alaphegység kibúvási vonalához képest ez a határ kétféle helyzetben lehetett:
— „Normális” helyzetben a kibúvási vonal a domborzatban feljebb volt, mint a völgykitöltő üledékek határa. Ez azt
jelentette, hogy a kettő közötti sávban alaphegységi képződmények bukkannak felszínre.
— „Inverz” helyzetben a kibúvási vonal a völgytengelyhez közelebb esett, mint a völgykitöltő üledékek határa. Ez
azt jelentette, hogy a kettő közötti sávban az alaphegységi képződmények valamilyen fiatalabb képződmény alá buknak.
Az alaphegység völgyek alatti felszínét a völgykitöltő üledékek feküszintvonalaival rajzoltuk ki. Ezeket a völgykitöltő
üledékek határának a megfelelő domborzati szintvonallal alkotott metszéspontjáról vezettük a völgyben felfelé, a völgyoldalhoz a lehető legközelebb, mindaddig, amíg fúrási vagy geoelektromos adat nem mutatott arra, hogy a feküszintvonalat vissza kell kanyarítani a másik oldal mentén. Azokban az esetekben, amikor — főleg a nagyobb völgyek felső szakaszain és a kisebb völgyekben — nem volt ilyen korlát, a szintvonalakat úgy szerkesztettük, hogy a mai völgytalpak
alatt felfelé egyre kisebb mélységben legyenek (feltételezve, hogy a völgykitöltő üledékek vastagsága felfelé csökken).
3. A lejtőtövi kibúvási sávok leképezése. Ez lényegében automatikusan adódott mindazokon a helyeken, ahol a völgykitöltő üledékek határa „normál” helyzetben volt az alaphegység kibúvási vonalához viszonyítva. A két vonal közötti sávban az alaphegység felszínének szintvonalai egybeesnek a terepszintvonalakkal.
A számítógépes feldolgozás több lépésben történt.
1. A kézi szerkesztés alapjául szolgáló térképi elemek (domborzat-szintvonalak, vízfolyások, koordinátaháló stb.),
valamint az adatbázisokból a szerkesztéshez szükséges különböző (fúrási, geoelektromos és kibúvási) adatokat
összeválogattuk és ezt térkép formájában kinyomtattuk.
2. A kézi szerkesztés ellenőrzéséhez: a kézzel szerkesztett térképen lévő szintvonalakat digitalizáltuk, és képernyőn
kinagyítva ellenőriztük. Az ily módon felderített hibákat az esetek nagy részében képernyőn módosítottuk. Azokban az
esetekben, amikor a hibák nagyobb területet fedtek le, a javítás papíron történt, amit újradigitalizálás követett. Szükség
esetén a köztes terméket is kinyomtattuk.
3. A kézzel 10 m-enként megszerkesztett szintvonalrajz és különösen a felszínre bukkanási nyomvonal pontosítása
során a nyomvonalat a dombok alatti aljzatfelszín és a terepdomborzat szintvonalainak metszésével határoztuk meg.
Mivel a terepdomborzatot 2,5 m-es szintvonalak ábrázolják, először is a kézi szerkesztés nyomán kialakult 10 m-es
szintvonalrajzot sűrítettük 2,5 m-esre. E sűrítést számítógépen, szemmértékkel végeztük. Menet közben kiderült, hol
voltak hibák a kézi szerkesztésben, s azokat korrigáltuk.
4. Az elkészült szintvonalmű 3D modellé alakítása (HAVAS 2003) érdekében nyomtatás után — ismét csak kézzel —
elvégeztük mindazokat a módosításokat, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy az észlelt kibúvási foltok a
szerkesztett kibúvási sávon belül maradjanak, s ezzel zárult a térképszerkesztés.
A PREKVARTER KÉPZŐDMÉNYEK DOMBORZATI ÉS FÖLDTANI TÉRKÉPE
A tárgyalt térkép (3. melléklet) a prekvarter képződmények domborzatát és felszínét ábrázolja. A kvarter üledékek
feküjében területünkön háromféle — paleozoos–mezozoos, alsó-miocén és felső-miocén (pannóniai) — képződmény
települ. Ezzel összhangban a térkép az alábbi három elemből tevődik össze:
— a felső-miocén üledékek elterjedése, kiékelődési vonala és fedőszintvonalai,
— az alsó-miocén üledékek elterjedése, kiékelődési vonala és fedőszintvonalai,
— az alaphegység földtani és domborzati térképe ott, ahol nincs sem felső-, sem alsó-miocén üledék.
Az alaphegység földtani és domborzati térképe azonos azzal, ami a 2. mellékleten van, tehát új szerkesztésre csak a
felső-miocén (pannóniai), illetve alsó-miocén üledékekkel fedett területeken volt szükség.
A felső- és az alsó-miocén üledékek fedőjére csak fúrási és kibúvási adatokat használhattunk, a geoelektromos
mérések kiértékeléséből erre vonatkozóan nem kaptunk adatot. A fúrási és kibúvási adatokat ugyanúgy kezeltük, mint az
alaphegység dombok alatti és lejtőbeli helyzetére vonatkozókat.
A szerkesztés során az alaphegység domborzati képének megszerkesztéséhez képest két önálló, új probléma vetődött fel:
— a felső- és az alsó-miocén üledékek kiékelődési vonalának megszerkesztése,
— a felső- és az alsó-miocén üledékek vastagság-eloszlási képének megszerkesztése.
A felső- és az alsó-miocén üledékek kiékelődési vonalát első megközelítésben az utolsó, neogén üledéket harántoló
és az első „üres” fúrás közötti távolság közepe tájára helyeztük. A továbbiakban — földtani megfontolásból — a
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fúrásközi területeken a kiékelődési vonalat igyekeztünk alaphegységi kiemelkedés gerincére elmozdítani. Ahol ez sikerült, a kiékelődési vonalon az alaphegység és a neogén üledékfelszín szintvonalai hegyesszögben találkoznak. Mivel ezt
tekintjük „normális” állapotnak, ahol ez nem így sikerült, ott valószínűnek tartjuk, hogy adathiány miatt „hagytuk ki” a
„szükséges” gerincet. Nem láttunk azonban lehetőséget arra, hogy ezt a hiányt átszerkesztéssel számoljuk fel, ezért meghagytuk a nagy szög alatti — földtanilag eléggé valószínűtlennek tűnő — szintvonal-találkozásokat.
A kiékelődési vonalak közelében az alaphegységi szintvonalakat — földtani megfontolásból — kismértékben módosítottuk.
A pannóniai és az alsó-miocén üledékek vastagság-eloszlási képét a szerkesztés során állandóan figyelemmel kísértük. Ennek érdekében a fedőszintvonalak megrajzolása során az ezek és az alaphegységi szintvonalak metszéspontjain át
vastagság-izovonalakat rajzoltunk ki. Ott, ahol ezen utóbbiakban zavarok mutatkoztak, a lehetőségek adta kereteken
belül módosítottuk a fedőszintvonalakat és — egyes ritka esetekben — a kiékelődési vonalat is.
A számítógépes feldolgozás szerepe és menete ugyanaz volt, mint az aljzatdomborzati térkép esetében.
A MENDEI LÖSZ FORMÁCIÓ ÉS A CSUSZAMLÁSOS TESTEK FEKÜSZINTVONALAS TÉRKÉPE
A térkép (4. melléklet) az Észlelési és fedett földtani térképről (1. melléklet) a löszformációkat, valamint a csuszamlásos képződményeket ábrázolja. A két löszformáció (a Paksi és a Mendei) határának felületét dombok alatt, azaz a
Mendei Lösz Formációval fedett helyzetben, a csuszamlásos testek feküszintvonalait lejtők alatt, zömmel maguk a
csuszamlásos testek alatt követtük. Három adatcsoportot használtunk:
— mélyfúrások,
— a határ előzetesen, szemre szerkesztett nyomvonala,
— felszíni kibúvások.
A fúrási adatokat az átértékelés eredményét képező fúrási adatbázisból vettük. Az adatbázisból kigyűjtöttük a két
löszformáció határának és a csuszamlásos testek feküjének tengerszint feletti magasságértékeit, s azokat a fúrási azonosítókkal együtt térképre vittük.
A két löszformáció határát előzetesen megszerkesztettük a fúrási harántolások magasságának és a kibúvások helyzetének, valamint a határ várhatóan igen lapos településének figyelembevételével. A csuszamlásos testek határát az Észlelési
és fedett földtani térképről (1. melléklet) vettük, ahol azt alapvetően geomorfológiai megfontolások alapján vontuk meg.
A kibúvások térképét felülvizsgáltuk abból a szempontból, hogy melyek esnek a szerkesztett határnak annyira közelébe, hogy limitként kezeljük azokat.
Megállapítottuk, hogy a fúrási mélységadatok és a kibúvások által adott korlátok mennyisége nem elegendő ahhoz,
hogy bármilyen mechanikus (számítógépes) módszertől elfogadható minőségű felszíndomborzatot remélhessünk. Ezért
a kézi szerkesztést választottuk.
A kézi szerkesztés a következőképpen történt. A löszformációk határának felszínét igyekeztünk elképzelni azokon a
völgyekbe eső szakaszokon is, ahonnan a felület lepusztult, s a szintvonalakat e „levegőben futó” szakaszok figyelembe
vételével rajzoltuk meg. A szerkesztés során figyelembe vettük a nagyobb völgyekben észlelhető folyóteraszokat:
azoknál, amelyek a szerkesztés szempontjából a Paksi Lösz Formációt helyettesítették, a határfelületet közvetlenül a
teraszok felső kontaktusára helyeztük. Ennek nyomán kitűnt, hogy a nagyobb völgyek közelében a formációk határa felszínének domborzatában több helyütt vályúszerű bemélyedés van. Abban a néhány csuszamlásos testben, amelynek
feküjét fúrás harántolta, a fúrási mélységadat és a kibúvási vonal pontjainak magassági adatai között interpolálással
szerkesztettünk szintvonalakat. Ennek során a domb felőli oldalon a szintvonalakat igyekeztünk maximális sűrűséggel
rajzolni, s a fekünek a völgy irányában enyhe lejtést adni. Az így kapott rajzolatot mintának véve a többi — fúrással nem
harántolt — csuszamlásos test feküszintvonalait a kibúvási vonal pontjainak magassági adatai alapján szerkesztettük.
A dombok alatt és a völgyek fölött futó szintvonalrajz kialakításánál figyelembe vettük a kvarter üledékek feküjének
jóval több adatra támaszkodó domborzati térképét, mert úgy véltük, a két felület szintvonalrajza hasonlóságokat, korrelációt kell, hogy mutasson.
A számítógépes feldolgozás szerepe és menete ugyanaz volt, mint az aljzatdomborzati térkép esetében, de itt csak
ritka, apró javításokra volt szükség.
LEJTŐÜLEDÉKEKTŐL MENTES FÖLDTANI TÉRKÉP
A térkép (5. melléklet) a terület főbb képződményeit ábrázolja kisvastagságú lejtőüledékek és kisméretű völgyeket
kitöltő (proluviális-deluviális) üledékek nélkül. Ebben az értelemben egy fedetlen földtani térkép analógja. Eltér azonban attól abban, hogy a terület földtani felépítésében fontos szerepet játszó kvarter löszt és csuszamlásos testeket is
bemutatja.
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A völgykitöltő (különböző korú kvarter folyóvízi, tavi stb.) üledékek pásztáját, továbbá a felső-miocén (pannóniai),
az alsó-miocén és az alaphegységi képződmények erősebb színekkel megjelenített potenciális kibúvási sávjait. A prekvarter képződmények domborzati és földtani térképéről (3. melléklet), a magasabb térszíni helyzetű löszformációkat és
határuk nyomvonalát, valamint a csuszamlásos testeket pedig A Mendei Lösz Formáció és a csuszamlásos testek feküszintvonalas térképéről (4. melléklet) vettük át.
FÖLDTANI SZELVÉNYSOROZAT ÉS ELVI RÉTEGOSZLOP
Az Észlelési és fedett földtani térképhez, valamint az alaphegység fedetlen földtani térképéhez kapcsolódnak elsősorban a terület földtani felépítésének megértését elősegítő 1:10 000-es méretarányú, egyes esetekben magasságilag torzított földtani szelvények (6. melléklet).
A terület egészét két nagy szelvényen mutatjuk be 1:10 000-es méretarányban (magassági torzítás nélkül), amelyet fúrási
és kibúvási adatok, valamint a Lejtőüledékektől mentes földtani térkép (5. melléklet) és A prekainozoos alaphegység domborzati és földtani térképe (2. melléklet) adatai alapján szerkesztettünk. Az A–B (K–Ny-i) szelvény a terület Ny-i szélétől a
telephely középső részéig haladva bemutatja a 2005-ben megkutatott monzonitos kőzettestet is, majd az Üh–3 és –4 fúrás
után a terület D-i részén folytatódik K felé a bátaszéki téglagyári kutatófúrások egyikén (Bk–95) keresztül a K-i laphatárig.
A másik, a C–D (É–D-i) szelvény a Mecsekalja-öv ÉNy-i oldaláról (Ba–IV fúrás) indulva a lejtaknák nyomvonala mentén,
majd a telephely középső részét harántolva, a terület D-i részén mélyült Üh–1 fúráson át éri el a terület D-i határát.
A szelvények gránit feletti szakaszain csak a felső-miocén (pannóniai) képződményeket (Kállai Kavics és Tihanyi
Formáció együttesen), az Udvari Lösz Formációcsoport Paksi és Mendei Lösz Formációját, valamint a nagyobb
csuszamlásos testeket különítettük el. A Fenyvestetői Vörösagyag Formációt általában kis (10 m-t el nem érő) vastagsága miatt csak jelzésszerűen, színes vonallal ábrázoltuk.
A szelvények alaphegységi részeinek szerkesztésekor figyelembe vettük a fúrások kőzettani és képlékeny, valamint
töréses szerkezeti adatait, a töréses övek meghatározott és fúrások között korrelált helyzetét és mintázatát, az alaphegység
fedetlen földtani térképének szerkesztett elterjedési foltjait és töréses öveit, a végül a vágatok korrelált földtani és tektonikai elemeit. A fúrásokban és környezetükben az egyes kőzettestek dőlésének meghatározásánál figyelembe vettük az
adott kőzettestben, telérben uralkodó, kőzethatár típusú jelenségek dőlésviszonyait. A Mórágyi Gránit kőzetteléreit azok
kis vastagsága és változékony lefutása miatt nem ábrázoltuk, csak ott ahol nagyobb, főként leukokrata monzogránit
anyagú testeket alkot. Azokban a térrészekben, amelyekből közvetlen adat nem állt rendelkezésre, a terület általánosan
megismert jellegzetességei szerint ábrázoltuk a jelenségeket.
Három részterületen kis (1,5-2 km-es) szelvényekben egy-egy képződményt mutatunk be:
— Az E–F szelvény (M=1:10 000, magassági torzítás nélkül) a Mecsekalja-övet az Aranyos-völgy mentén harántolja. Itt a felszíni feltárások és A prekainozoos alaphegység domborzati és földtani térképe (2. melléklet) alapján tudtunk
képet adni az Ófalui Formációcsoport képződményeiről és azok szerkezetéről.
— A területünk DNy-i részén mélyült 1984–88-as ófalui hulladéklerakó-kutatás fúrásai segítségével ennek a területnek a felépítését (elsősorban az alsó-miocén Budafai Formáció elterjedését és települési viszonyait) két szelvényben
(G–H, J–K) mutatjuk be, egyúttal a területrész kvarter képződményeit is ábrázolva (M=1:10 000, ötszörös magassági
torzítással).
— A 2003. évi felszíni nyersanyagkutatás során a Bátaapáti és Mórágy közötti dombháton és lejtőin mélyült fúrások
(GYALOG et al. 2005) segítségével az Udvari Lösz Formációcsoport részletes tagolása vált lehetővé, a paleotalaj- és
löszhorizontokkal, ezt a fúrások és az Észlelési és fedett földtani térkép (1. melléklet) alapján két szelvényben (L–M,
N–O, 1:10 000, ötszörös magassági torzítással) mutatjuk be.
Ezen a lapon szerepel a területünk földtani felépítését bemutató elvi rétegoszlop is. A prekainozoos képződményeket
a jura-kréta határig a három részterületen (Keleti-Mecsek, Mecsekalja-öv, Mórágyi-rög gránitterülete) külön oszlopban
ábrázoltuk, kréta telérek mindhárom területrészt harántolták. A miocén üledékeket még területi elrendezésben, a kvarter
képződményeket az egész területre vonatkozóan együttesen ábrázoltuk.
GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉP
A Geomorfológiai térkép (7. melléklet) a terület felszíni formáit ábrázolja, szerkesztése terepbejárás alapján, a földtani térképezés eredményeinek felhasználásával készült. A lényegesebb terepi megfigyeléseket a geomorfológiai észlelési térkép és a hozzá tartozó leírás (KAISER 2006b) tartalmazta. Az ábrázolás során színfoltokat és vonalas jeleket
használtunk. Az előbbiek a felszabdalt terület jellegzetes, nagyobb kiterjedésű, jól lehatárolható és viszonylag sík
felületeit jelzik. A barna árnyalatai a kiemelkedő pozitív formákat, míg a zöld színezés a mélyebb fekvésű völgytalpakat
ábrázolja. A lejtők a kettő közötti átmeneti színt kaptak.
204

A felszíni formák osztályozása genetikai alapon történt. A hegyidomtani formák komplex eredetűek. A fennsíkokat
és a völgyközi hátakat egybevonva ábrázoltuk, mivel az esetek többségében a két forma átfedi egymást, mind a két meghatározásnak megfelel. A lejtőkön felületi jelekkel feltüntettük a különböző folyamatok következtében erősen pusztuló
lejtőszakaszokat, vonalas rajzzal jelöltük a lejtőkön előforduló csuszamlásokat és különböző genetikájú kisformákat is.
A folyóvízi és proluviális eredetű völgyek esetében a völgytalpakat ábrázoltuk, feltüntetve az árkos bevágódásokat,
továbbá megkülönböztettük a völgyek hátravágódó, bevágódó és hordalékszállító, valamint feltöltődő szakaszait. Külön
feltüntettük a völgyfők völgytalp feletti peremét, ahol a völgyek hátravágódása a fennsíkokat pusztítja.
TALAJVÍZ-DOMBORZATI TÉRKÉP
A felszín alatti vizek között a Bátaapáti kutatási területen a talajvíztükör alatti néhányszor tíz méteres zónát talajvíznek, az ebben létesített, nyitott vagy szűrözött kutakban észlelhető vízszinteket talajvízszinteknek nevezzük. A talajvízszint a dombtetőkön és domboldalakon a gránit mállási övében, a völgytalpakon a völgykitöltő üledékekben van. A
talajvízszintekből, valamint az állandó felszíni vizek, források és patakok (a talajvíz természetes feltárásai) szintjeiből
határoztuk meg a kutatási terület talajvíz-domborzati képét.
Annak érdekében, hogy az adathiányos területrészekre szerkesztett értékeknél a szubjektív szerkesztésből fakadó
hibákat kiszűrjük, a Talajvíz-domborzati térkép szerkesztéséhez felhasználtuk a Hutai-patak és a Nagymórágyi-víz vízgyűjtőjére készített áramlási modellben (TÓTH GY. 2004) Modflow szoftverrel meghatározott talajvíz-domborzati képet.
A talajvíztartóra a modellben egységesen 30 m vastagságot vettünk fel, vízvezető képességét dombháti, domboldali
és völgytalpi helyzetben más és más vízáteresztő képességgel (k-tényezővel) jellemeztük. A vastagság konkrét értékének
kicsi a hatása, mert a talajvízdomborzatot a vastagság és a k-tényező szorzata — a transzmisszivitás — befolyásolja. A
30 m-es érték ugyanakkor jó egyezik a mállási öv átlagos vastagságával (27-28 m). A talajvíztartó tengerszint feletti
helyzetét a modellezés során úgy változtattuk, hogy a kapott talajvízdomborzat a legjobban közelítse a mért talajvízszinteket.
A szerkesztés első fázisában a modellezés során a mállott gránit zónájára számított hidraulikus potenciálértékeket
fogadtuk el, mint a talajvízdomborzatot megfelelően reprezentáló adatokat. A modell kalibrációjánál felhasználtuk a kutakban észlelt talajvízszinteket, míg az állandó felszíni vizes helyeket, forrásokat és vízfolyásokat a modell peremfeltételeként használtuk a beszivárgás értékével együtt. A próbálkozásos kalibrációs eljárás után kapott talajvízdomborzat
néhány dombtetői kút esetében még több méteres eltérést mutatott az ott mért vízszintektől.
Ezek a kutak a területileg sűrűbb adatokkal rendelkező telephelyi, telephelykörnyéki részekre estek, ahol a szerkesztés második fázisában a ténylegesen mért adatok alapján, krigeléssel szerkesztettük meg a talajvíz-izohipszákat, majd
ezeket a ritkábban feltárt területekre modellezéssel számított talajvíz-domborzati képhez csatlakoztattuk.
A szerkesztés harmadik fázisában a modellben számított izohipsza-értékeket a források, vízfolyások és a ritkábban
elhelyezkedő talajvízkutak körzetében az ottani mért értékekhez igazítottuk. Végül azon mély helyzetű völgyek esetében,
melyek nem rendelkeznek állandó felszíni vizekkel, további ellenőrzést végeztünk. Ennek nyomán az eredeti szintvonalrajzot kézzel két irányban módosítottuk:
— A vízfolyásokat metsző izohipszákra a modellel kapott görbületeket úgy változtattuk, hogy az izohipszák hegyes
szögben törjenek meg a vízfolyások mentén.
— Mindazokat az izohipszákat, amelyek dombtetőkön vagy domboldalakon azonos tszf. magasságú terepszintvonalakat metszettek át, úgy görbítettük, hogy a metszés megszűnjön (azaz ne tűnjön úgy, hogy vízkilépésnek kellene
lennie ott, ahol valójában nincs).
A kapott térképen a talajvízdomborzat vízválasztója a felszíni vízválasztó alatt van, a talajvíz fő megcsapolási övei a
fő vízfolyások. A talajvíztükör gyakori nagy esései a talajvíztartó képződmények rossz vízvezető képességét jelzik. A
szintvonalrajz egyenetlenségei elsősorban az egyenlőtlen megkutatottsággal kapcsolatosak.
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II. függelék: A Mórágyi Gránit Formáció petrográfiai
és ásványkémiai jellemzése

Az alábbiakban a Mórágyi Gránit Formáció öt fő kőzetcsoportjának petrográfiai és ásványkémiai jellemzését adjuk.
A petrográfiai leírások során adott kőzetnevek a leukokrata elegyrészek százalékos részarányán alapulnak
(STRECKEISEN 1967), és függetlenek a színesásványok mennyiségétől. A kőzeteknek magmás kőzetnevet adtunk, annak
ellenére, hogy többnyire metamorf felülbélyegzettség észlelhető, habár nagyon különböző mértékben. Így a kőzeteket
szienogránit, monzogránit és granodiorit, kisebb kvarctartalomnál kvarcszienit, kvarcmonzonit és kvarcdiorit, kvarc
hiányában szienit, monzonit és diorit elnevezéssel illettük. (Az esetleges monzodioritokat szintén a dioritok csoportjába
tartozónak vettük.) Előtagként kapcsoltuk hozzá a mafikus ásványok nevét (amfibol-biotitos), mégpedig a kisebb
részarányban jelenlévőt a kőzetnévtől távolabb, tehát a név elejére, míg a nagyobb részarányban megjelenő mafikus
ásvány nevét a névhez közelebb (tehát az amfibolos-biotitos jelző esetében amfibol<biotit).
MONZOGRÁNITOS KŐZETCSOPORT
A monzogránitos kőzetcsoportba terepen porfíros és ritkaporfíros monzogránitot soroltak. A vékonycsiszolatok leírása során ezek nem voltak elkülöníthetők, ásványos összetételük, szövetük hasonló, így a kettőt együtt tárgyaljuk. Ezek
a kőzetek leggyakrabban biotitos monzogránitok, ezenkívül azonban széles palettán mozog az összetételük. Amfibolbiotitos monzogránit, kloritos monzogránit, biotitos granodiorit, amfibol-biotitos granodiorit, kloritos granodiorit, de
mafikusabb környezetben amfibolt és biotitot is tartalmazó kvarcdiorit (ritkán diorit) és kvarcmonzonit (esetleg monzonit) is megjelenik. Vannak világosabb árnyalatú kőzetek is, ezek a leukokrata monzogránitok vagy szienogránitok,
továbbá a kétcsillámú granodioritok vagy monzogránitok.
A monzogránit kőzetalkotó ásványa a mikroklin, plagioklász, kvarc, biotit és amfibol, ritkán muszkovit. Akcesszóriaként titanit, apatit, cirkon és allanit fordul elő. Legnagyobb részarányban a plagioklász van jelen, ezt követi a mikroklin, kvarc, biotit, és ha van, az amfibol. A biotitos vagy. amfibol-biotitos monzogránitnak leírt kőzetekben a plagioklász vagy mikroklin maximális mennyisége 55%, a kvarcé 35%, a biotité 28%, míg az amfibolé 18%. Jellemzően
gyengén vagy közepesen irányított, közepesen durva- vagy durva-, hipidiomorf-xenomorfszemcsés kőzet.
A szűk értelemben vett monzogránitban a földpátok közül a plagioklász nagyobb mennyiségben (25–55%) van jelen,
mint a mikroklin (10–35%). Ettől eltérőek azok a monzogránitok, amelyek vagy nagyobb plagioklásztartalommal rendelkeznek (granodiorit, kvarcdiorit, diorit), vagy inverz földpátmegoszlásúak, amelyekben a mikroklin túlsúlyban van a
plagioklászhoz képest. Ez az utóbbi elsősorban szienogránitokra, kvarcszienitekre és szienitekre jellemző, de a két földpát részaránya monzogránitokban és kvarcmonzonitokban is megfordulhat. Ezek a mikroklinban dúsabb monzogránitok
a mélyfúrás-geofizikai szelvényeken magasabb γ-sugárzást adnak, és szemcseméretük apróbb (Üh–2, 123–145 m).
A kőzetcsoport legszembeötlőbb földpátja a mikroklin. Három megjelenése ismert. A legszembeötlőbbek a nagyméretű mikroklin-megakristályok, melyek az átlagos szemcseméret tízszeresét is elérhetik. Egy másik megjelenési forma
a mátrixmikroklin, mely vagy önálló szemcse, vagy a korábban kivált ásványok közötti intersticiális teret tölti ki. Előfordul még a biotit hasadásában, ha van amfibol, amfibolban, vagy plagioklászban, mikroklinkezdemény formájában,
kiszorításos jelleget mutatva (BUDA 1985). Harmadik megjelenési forma a nagyon finom szemcsés mikroklin, amely
azonban már deformáció során képződik.
A mikroklin-megakristályo k üdék, félig-meddig — többnyire a deformáció mértékétől függően — sajátalakúak
vagy legömbölyítettek, xenomorfok. Zárványként mindazokat az ásványokat, ásványasszociációkat tartalmazzák, amelyek a kőzetben önállóan is megjelennek. Különbség a mennyiségi eloszlásban és az átalakulás mértékében van. Leggyakrabban plagioklász-, biotit- és kvarczárványok jelennek meg a megakristályokban, nagyon ritkán amfibolzárványok
vagy amfibol utáni pszeudomorfózák, néhol nagyobb méretű akcesszóriák — titanit, allanit, apatit és cirkon — is jelen
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vannak. Gyakori a biotit asszociációja kvarccal. Megjelennek néhol a megakristálytól eltérő kioltású, zárványszerű
mikroklinszemcsék is, amelyek feltehetően egy-egy korábbi mikroklinszemcse „bekebelezését” jelzik.
Az elektron-mikroszondával végzett ásványkémiai elemzések során a mikroklin-megakristályok többnyire homogénnek adódtak. Enyhe, normál magmás zónásságnak megfelelő változás rögzíthető, a mag albit- és anortitkomponenst is
tartalmaz (4–8,9 Ab%, max 1,6 An%)1, míg a perem tisztább (max. 1,6–4,5 Ab%). Kloritzárvány mellett mérhető
mennyiségben (0,27%) Ba fordul elő, magasabb (5,7 Ab%) albittartalommal.
A felhős megjelenésű, vizuálisan is xenomorfnak látszó megakristályok mikroszkópban többnyire már összetöredezett, több darabra szétesett mikroklinszemcsék halmazából állónak látszanak. Ezekben az esetekben a mikroklinszemcsékben máshol gyakori zárványok mennyisége is erősen lecsökken. A nagyobb mikroklinszemcsék először a zárványok
mentén mint meggyengült zónákban törnek el, és a mikroklinban valaha zárványként lévő szemcsék repedések mentén
sorakoznak.
A zárványok átalakulása mindig erőteljesebb, mint a kőzetben lévő ásványszemcséké. A zárványplagioklász mindig
erősebben szericites vagy saussurites, mint a mátrixplagioklász. Ritkábban a szericitesedett plagioklászzárvány mirmekittel vagy kvarccal való helyettesítése is megfigyelhető. A plagioklászzárvány peremén sokszor albitszegély jelentkezik. A
biotit erősebben kloritos vagy teljesen kloritosodott zárványként jelenik meg, a zárványkvarc erősebben karbonátosodott, az
amfibolzárványok helyén karbonátos pszeudomorfózák a gyakoriak, a titanit pedig zárványként erősen leukoxénesedett.
A nagyméretű mikroklin-megakristályok méretüknél fogva mindig kevésbé deformáltak a környezetüknél. A kevésbé deformált mikroklin-megakristályok zárványdúsabbak, mint deformált változataik.
A mikroklinszemcsékben található zárványok kevésbé deformáltak, mint a mátrixban lévő szemcsék. A nagyobb
szemcseméretű mikroklin mintegy megvédte a zárványokat a deformációtól. Szemcseméretük is nagyobb a mátrix átlagos szemcseméreténél.
A zárványok eloszlása többféle. A megakristályok belseje gyakran zárványmentes, de reszorbeált szegélyű vagy sajátalakú plagioklászszemcsék, valamint biotitból és kvarcból álló aggregátumok itt is megjelenhetnek. Kizárólag a magban
talált, nem reszorbeált szélű zárványokról állapítható meg, hogy korábbiak a káliföldpátnál (FLOOD, VERNON 1988). A
magtól kifelé gyűrűs elrendeződésű zárványsorok gyakoriak. A gyűrűbe rendeződött zárványok többnyire plagioklászszemcsék, (illetve biotit) kvarccal együtt vagy a nélkül. A zárványok duplagyűrűs elrendeződése is megfigyelhető, habár
ritkán követi egymást két jól fejlett gyűrű.
A mikroklin legkevésbé deformált szemcséiben még látszanak az eredeti magmás pertitek. Az ennél erősebben deformált mintákban először keresztrácsos ikresedés, majd lángpertitek jelennek meg. A mikroklinszemcsék rövidülési
oldalán mirmekit jelenik meg. Ez a deformációval kapcsolatos jelenség, amihez azonban anyagvándorlásra, pontosabban
fluidumra is szükség van (SIMPSON, WINTSCH 1989). Migrációs jelenségnek tulajdoníthatóak a mikroklinszemcsék
konkáv határai a mátrixszal is. Ezzel azonos fokú vagy erősebb deformáció esetén a mikrorepedésekben dinamikusan
átkristályosodott mikroklin is megjelenik. Az erősen irányított monzogránitokban a mikroklinszemcséknek mag-köpeny
szerkezetük van, amelyben a mag legömbölyített, általában lángpertites, körülötte pedig a palásság irányában néhol megnyúlt, nagyon finom szemcsés földpátból álló köpeny képződött.
A mátrixmikroklin önálló, xenomorf, üde ásványként vagy az intersticiális teret kitöltve jelenik meg. Szemcsemérete többnyire megegyezik a plagioklász-fenokristályok vagy nagyobb méretű plagioklászszemcsék méretével.
Eloszlása többnyire inhomogén a monzogránitban. Az apróbb szemcsés, erősebben leukokrata megjelenésű monzogránitban többnyire nagyobb részarányban, önálló xenomorf szemcsék formájában jellemzőek, míg a durvaszemcsés,
megakristályos monzogránitban a megakristályokon kívül az intersticiális teret kitöltő szemcsék vannak túlsúlyban.
Tiszta, üde megjelenése és viszonylagos zárványmentessége miatt kevés információval szolgál a kőzet fejlődését illetően.
Zárványként az erősebben leukokrata változatokban csepp alakú kvarczárványok, egyébként egy-egy plagioklász-, esetleg kloritosodott biotitszemcse jelenik meg. Az akcesszória- vagy amfibolzárványok ritkák. A mikroklin a kevésbé deformált kőzetekben gyakran plagioklászon válik ki. Az erősebb stressz hatására, ha a plagioklászszemcsék peremén
képződött is, onnan már letört, és önállóan jelenik meg.
A mátrixmikroklin összetétele nem tér el a mikroklin-megakristályokétól. Az albittartalom 0,48–8,9% között változik, Ca-ot csak nyomokban tartalmaz. A kisebb szemcsék a peremhez hasonló összetételt mutatnak. A Ba megjelenik
nem deformált és deformált, valamint milonitos monzogránitban is. Jellemzően deformált mintákban és a fluidumokkal
vagy az olvadék végső fázisaival jobban átjárt kőzetekben a mikroklinszemcsék peremén vagy foltokban dúsul.
Ezenkívül megjelenik a mikroklin kiszorításos jelleget tükröző mikroklinkezdemények formájában, leggyakrabban
plagioklászban, de a biotit hasadásában vagy amfibolban és titanitban is. A monzogránitos kőzetcsoportban ezek a kiszorításos jellegek kevésbé gyakoriak, mint a kontaminált kőzetekben. Jellemzően csak az alacsonyabb mikroklintartalmú
kőzetváltozatokban, plagioklászon belül fordulnak elő.
Hasonlóan a mikroklin-megakristályoknál leírt deformációs bélyegekhez, a mátrixmikroklinban is ugyanolyan sorrendben jelennek meg a deformációs szerkezetek. A nagyobb klasztok a megakristályokhoz hasonlóan töredezettek, kataAb%, An% = a plagioklász albit-, illetve anortittartalma %ban.
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klázosak. A nem vagy csak enyhén deformált kőzetekben a mátrixmikroklin keresztrácsos ikresedést, a peremen gyenge
lángpertiteket mutat. Deformáltabb részeken a lángpertitek majdnem a szemcse közepéig benyúlnak. A mikroklinban
enyhébb deformáció hatására jön létre mag-köpeny szerkezet, mint a plagioklászban. Általánosan is igaz, hogy a mikroklin érzékenyebben reagál a képlékeny deformációra, mint a plagioklász. Egy adott mintában a nagyobb szemcseméretű
mikroklin mindig gyengébb deformációs jegyeket hordoz magán, mint a kisebb.
A mikroklin-megakristályok és a mátrixmikroklin k apcsolat a szoros. A mátrixmikroklin mennyisége
függ a mikroklin-megakristályok jelenlététől. A megakristályok környezetében a mátrix mikroklinmentes vagy -szegény.
Ahol a mátrixmikroklin nagyobb mennyiségben fordul elő, ott nem jelenik meg megakristály. A megakristályokban előforduló mikroklinzárvány, valamint az a tény, hogy ha a mikroklin első kiválási termék, akkor nem képez megakristályokat
(MEHNERT, BÜSCH 1981), azt sugallja, hogy mátrixmikroklin a megakristály-képződés megindulása előtt is fejlődött.
A mikroklin harmadik megjelenési formája a nagyon f inom szemcsés földpát, amely a deformáltabb mintákban sávban vagy nagyobb mikroklinszemcsék nyúlványaként jelentkezik. Erősen deformált mintákban vagy milonitokban a magban megmaradó nagyobb szemcsék körül köpenyként jelentkezik egy nagyon finom szemcsés földpátból álló
zóna. Ez a nagyon finom szemcsés földpát átlagosan 2-4% Ba-ot tartalmaz.
A kőzetcsoport másik földpátja a plagioklász, amely néhány milliméteres fenokristályként a mátrixban és zárványként jelenik meg. Az átmenet többnyire folyamatos a fenokristály és a mátrixplagioklász szemcsemérete között, egyértelmű, éles határ nem vonható meg közöttük. A fenokristályo k tipikusan magmás megjelenésűek, idiomorfok-hipidiomorfok, gyakran oszcillációs zónássággal, poliszintetikus ikrekkel. Zárványként nagyobb méretű, többnyire kloritosodott biotitot tartalmaznak, ritkán az akcesszóriák közül cirkont, illetve apatitot. Néhány plagioklásztáblában több, üde,
csepp alakú biotitzárvány jelenik meg, ez inkább a monzonitos kőzetekre jellemző. Keresztrácsosan ikres, alaktalan,
néhány tized milliméteres mikroklinkezdemények is előfordulnak a plagioklász-fenokristályok belsejében, melyek akár
több foltban is, egyre nagyobb tért hódítva „szorítják ki” a plagioklászt.
Az elektron-mikroszondás elemzés során ezek az oszcillációs zónásságot mutató, jellegzetesen magmás kiválású plagioklásztáblák normál magmás zónásságot mutattak, a perem felé savanyodó összetétellel. Andezinestől vagy bázisos
oligoklásztól (20–30 An%) savanyú oligoklászig (10–20 An%) vagy albitig változik az összetétel. A normál magmás
zónásság azt sugallja, hogy a mafikus olvadéknak nincs hatása a felzikus olvadékban képződött plagioklászra.
A mátrixplagioklász apró lécek, xenomorf fenokristálydarabok vagy a korábbi magmás kiválások közötti teret kitöltő
alaktalan szemcsék formájában jelentkezik. Ez utóbbiakban zónásság nem jellemző, relikt fenokristályokon előfordul.
Zárványok sem jellemzőek, kivétel néhány ritka kloritosodott biotit. Poliszintetikus ikrek többnyire a mátrixplagioklászban is megfigyelhetőek.
A mátrixplagioklász összetétele nem különül el markánsan a fenkristályokétól, bár inkább azok peremi összetételéhez
hasonlítható. Az átlagos plagioklász-összetétel a monzogránitokban 23,9 An%-nak adódott. Albit (<10 An%) megjelenik
mind a nem deformált, mind a deformált monzogránitban, jelenléte nem köthető egyértelműen a deformációhoz.
A plagioklász zárványként mikroklinban fordul elő. Méretben megegyezik a mátrixplagioklásszal, de erősebben szericitesedett, mint az alapanyagban. Szórtan és más zárványokkal együtt gyűrűs elrendeződésben is megjelenik, ez utóbbi azonban a szoros értelemben vett monzogránitokban ritkább, inkább a kontaminált mintákban fordul elő. Erősebben
leukokrata típusokban a mikroklin mintegy „bekebelezi” a plagioklászt. Gyakran több azonos kioltású szemcse (egyazon nagyobb szemcse része) jelenik meg zárványként. A szericitesedett plagioklászzárványok pereme vagy reakciószegély nélküli, vagy albitszegélyes, vagy csipkés, reszorbeálódott szemcseszegélyes. Néhol mirmekit is megjelenik zárványplagioklász után. A monzogránitos mintákból mért legmagasabb anortittartalom (48,1 An%) egy mikroklin-megakristályban lévő plagioklászzárványból származik.
A plagioklászszemcsék eredeti magmás kapcsolata a környezetükkel ritkán tanulmányozható, mivel a deformáció és
a fluidumok hatása a szemcsehatárokon a legintenzívebb, így itt megy végbe a felaprózódás, dinamikus átkristályosodás
és a deformációhoz köthető, metamorf ásványátalakulás jelentős része is. Többnyire kizárólag a mikroklinnal alkotott
szemcseperemek tanulmányozhatóak. Szövetük nem egyensúlyi, az egyensúly mindig a mikroklinképződés irányába tolódik el.
A plagioklász átalakulására rendszerint szericitesedés jellemző, amely a nagyobb fenokristályok esetében gyakran
gyűrűkben vagy erősebb bontás esetén foltokban jelenik meg. Az erősebben bontott mintákban gyakori a karbonátosodás. Ahol a karbonát dominál, ott gyakorlatilag nincs epidot-klinozoizit. Az általános szericitesedésen kívül azonban
saussuritesedés is előfordul, elsősorban a deformáltabb mintákban. Az erősen deformált részeken a szericit muszkovit
méretűvé fejlődhet, és a plagioklász peremén sávokban, zsinórokban jelenik meg, habár ez ritka jelenségnek számít.
Az eredetileg magmás plagioklászszemcsék a metamorf eseményekre — a deformáció intenzitásától és a kőzetminőségtől függően — különbözőképpen reagáltak. Nagyobb szemcséken egyértelműen a töréses, kataklázos vagy rideg
deformációra utaló (KOROKNAI 2003) jellegek érvényesülnek. Ez alatt elsősorban a mechanikus felaprózódást (a kőzetkohézió megtartásával), valamint a mikrorepedések mentén történő elmozdulásokat és az eltöredezett szemcséknek a
palásság síkjába történő beforgatását, a sarkok esetenkénti lekerekítődését, a budinok képződését értjük.
A kataklázos szemcsefolyásokban (földpát, biotit, kvarc) a plagioklász oligoklász, akárcsak a magmás plagioklász209

táblák szélén meg a kisebb szemcsékben. Ez azt sugallja, hogy a finomszemcsés földpát nem dinamikusan átkristályosodással keletkezett, hanem nagyobb plagioklásztáblák pereméről töredezett le, majd felaprózódott.
A KIRÁLY (2001, 2003a) által doménekként — amelyek a plagioklász-fenokristályokból kialakult apróbb szemcsékből álló plagioklászaggregátumok — említett objektumok valószínűleg mind magmás, mind metamorf eredetűek lehetnek. A közepesen–erősen irányított kőzetekben ilyenek egyértelműen gyakrabban észlelhetők.
Az unduláló kioltás, a deformációs ikrek és a hajlottság, pontosabban kinkesedés már egyértelműen képlékeny deformáció eredménye. Előrehaladottabb állapotban a sarkok „foszladozni” kezdenek, nagyon finom szemcsés földpát és epidot képződik, amely a KOROKNAI (2003) által leírt aszimmetrikus nyúlványok-uszályok (σ- és δ-klasztok) kialakulásának
kezdeti stádiumát jelzik.
Még magasabb hőmérsékletet, kezdődő dinamikus átkristályosodást jelez a plagioklászszemcsék peremének csipkésedése, amely a peremeken, illetve a korábbi mikrorepedésekben történő alszemcseképződés eredménye. Ennek további kifejlete a mag-köpeny szerkezet kialakulása, amikor az egész szemcse (klaszt) körül dinamikusan átkristályosodott
földpátszemcsékből álló perem (köpeny) fejlődik ki.
A deformált monzogránitokban a plagioklász savanyú andezin vagy oligoklász, káliföldpáterekkel. A káliföldpáttal
alkotott peremeken gyakran albitos összetételű. Egy helyen szivacsos káliföldpátot sikerült azonosítani, a „lyukakban”
relikt oligoklásszal. A deformáció fokozódásával a plagioklász is dinamikusan átkristályosodik, összetétele nem csak
albitos lehet, hanem egészen oligoklászig (6,5–24 An%) változhat. Az összetétel az újonnan képződött muszkovitpikkelyek mellett a legbázisosabb. Albitporfiroklaszton vékony, oligoklászos perem képződik. A relikt, magmás porfíroklasztok szintén oligoklászos összetételűek.
A kvarc kétféle szemcseméretben (<1 mm és >1 mm) figyelhető meg. A deformáció mértékétől függően lencsékben
vagy az intersticiális teret kitöltve jelenik meg. Magmás eredetűek az intersticiális teret kitöltő szemcsék, amelyekben a
kvarc késői kiválási termék. Ha van nagyméretű, önálló amfibolléc a monzogránitban, akkor az amfibol körül jelenik
meg az intersticiális kvarc.
A metamorf felülbélyegzés során a kvarcszemcsékben eleinte törések, repedések figyelhetőek meg. A stressz növekedésével mozaikosan vagy sávosan unduláló, avagy „seprűződő” kioltás válik jellemzővé (PASSCHIER, TROUW 1996), ritkábban deformációs lamellák is megfigyelhetőek. Az unduláló kioltás még a legkevésbé irányított kőzetekben is megjelenik. A peremek mentén alszemcseképződés indul meg, ezáltal lóbás szemcsehatárok keletkeznek. Az erősen irányított
kőzetekben ribbonkvarc vagy dinamikusan teljesen átkristályosodott lencsék, sávok válnak jellemzővé. A dinamikusan
átkristályosodott szemcsék apró biotitpikkelyekkel alkotnak palásság szerinti sávokat. A képlékeny deformáció során a
kisebb szemcsék mindig erősebben kristályosodtak át.
Zárványként mikroklinban a leggyakoribb, de leukokrata telérek mentén plagioklászban vagy mirmekitet alkotva plagioklásszal együtt is előfordul. Ritkábban amfibolban vagy titanitban is megjelenhet. Elsősorban csepp alakú zárványokat alkot.
Ásványos átalakulása nem ismert. Az erősen bontott mintákban a nagyobb méretű, töredezett kvarcszemcsék vagy a
dinamikusan átkristályosodott apróbb szemcsék peremén karbonátkiválás észlelhető.
A legelterjedtebb színesásvány a biotit. Nagyméretű, néhány milliméteres táblaként, a földpátokban zárványként
és az amfibol átalakulási termékeként jelenik meg, mint magmás ásvány. Deformáció hatására felaprózódott szemcsékként (0,01–0,2 mm) a nagyobb biotittáblák körül vagy dinamikusan átkristályosodott kvarccal együtt sávokban
ismert.
A nagyméretű, magmás biotit önállóan vagy aggregátumban jelenik meg, az aggregátumokban néhol együtt az
amfibollal. A biotitaggregátumok mérete kb. megegyezik a nagyméretű önálló biotittáblák méretével. Nagyobb amfiboltartalomnál előfordul, hogy az amfibolaggregátumok peremén keskeny biotitsáv fejlődik. A biotittáblák peremén és
a hasadás mentén titanitkiválás figyelhető meg. Ugyancsak a biotittáblák peremén és belsejében cirkon és apatit jelentkezik zárványként.
Átalakulására kloritosodás jellemző. A kloritosodás mértéke a kőzet bontottságától függ. A klorit — karbonáttal
együtt — gyakori mállástermék is. A teljesen bontott monzogránitokban a biotit egykori jelenlétét klorit jelzi. A kloritképződés nincs összefüggésben a deformáció mértékével, döntő többsége nem metamorf átalakulás terméke. Néhány,
erősen deformált mintában a biotitból muszkovit képződik. A muszkovitképződés a deformációval párhuzamosan történik, azzal egyidejű (XXVI. tábla, 1. kép).
A kőzetet ért metamorfózis hatására a magmás biotittáblák hajlottakká válnak, a palásság irányába fordulnak.
Gyakran a nagyobb földpátszemcsék nyomásárnyékában, ritkábban a mátrixban erősen kinkes biotittáblák is megfigyelhetőek. Az erősebben irányított mintákban csillámhalak előfordulása (XXVI. tábla, 2. kép) és a biotit zsinórrá (XXVI.
tábla, 3. kép) fejlődése jellemző, miközben a peremen apró titanittal együtt aprószemcsés, dinamikusan átkristályosodott
biotitkiválás észlelhető. Ezek az apró pikkelyek vagy nagy biotit peremén (XXVI. tábla, 4. kép), vagy kvarccal és nagyon
finom szemcsés földpáttal, valamint gyakran epidottal együtt palás mátrixot alkotva jelennek meg. Az apró biotitpikkelyek részaránya elérheti a kőzet biotitmennyiségének a 80%-át is.
A biotit mind mikroklinban, mind plagioklászban megjelenik zárványként. Hol erősen (a mátrixnál erősebben) bontott, nagyobb méretű zárványokat alkot, hol pedig csepp alakú, magmából kivált, üde zárványok figyelhetőek meg.
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Néhány esetben plagioklász-fenokristályban a palássággal párhuzamosan fejlődő biotitzárványok is felismerhetőek, amelyek esetleg metamorf eredetűek.
Mind az önálló amfibollécek, mind az aggregátumos amfibol hasadásában biotit jelenik meg az amfibol átalakulási termékeként. Ezenkívül néhány, a monzogránitokban található amfibolaggregátum körül is képződik biotitburok.
A monzogránitos kőzetcsoportban a monzonitos kőzetekhez képest a biotit Fe-ban gazdagabb, mg-értéke1 0,47–0,6.
TiO2-értéke 1,48–3,84% között mozog. Ez utóbbi viszonylag magas érték, megkülönbözteti a magmás kiválású biotitot
a metamorftól. A biotitban némi kémiai változás észlelhető a különböző pozíciókban (nagyméretű táblás, aggregátumos,
amfibol utáni, zárvány plagioklászban vagy mikroklinban).
A nagyméretű biotittáblákban zónásság nem jellemző. Ezek a nagyméretű biotittáblák általában Fe-ban és Ti-ban dúsabbak, mint a plagioklászzárványként megjelenő biotitpikkelyek (TiO2: 1,07–1,68%, 3,52%; mg-érték: 0,52–0,57).
Nincs szignifikáns eltérés a plagioklászba és a mikroklinba zárt biotitzárványok összetételében. A Ba-tartalom is a nagyméretű magmás biotittáblákban a legmagasabb (0,77–0,99%), de földpátba zárt zárványban is elérheti a 0,53%-ot.
A mátrixban lévő apróbb biotit TiO2-tartalma magasabb (3,32–3,84%), mg-értéke (0,47–0,49) azonban kisebb, mint
ami a nagyméretű biotittáblákra jellemző. Az apróbb szemcseméretű alapanyagban lévő biotit elkülönül a nagyméretű
biotittábláktól.
Az amfibolban átalakulási termékként megjelenő biotit alacsonyabb Ti-tartalmú (1,45–1,97%) és 0,54–0,56 mg-értékű, ami az amfibolból képződött biotit későmagmás kiválását jelentheti. (A magasabb mg-érték az amfibolos környezetnek, mint Mg-ban gazdagabb közegnek tulajdonítható.)
A nagyméretű magmás biotit (TiO2-tartalom: 1,75–3,58%; mg-érték: 0,5–0,57) a szemcsevégeken és peremeken
felaprózódik és dinamikusan átkristályosodik. Ugyanolyan vagy magasabb mg-értékkel jellemezhető (0,52–0,55), de alacsonyabb Ti-tartalmú (0,5–1,41% [2,48%]) rekrisztallizálódott, metamorf biotitszemcsékké alakul, melyek Ba-tartalma
maximálisan 0,91%-ot ér el.
Az amfibol vagy annak átalakulási terméke — ritkán — előfordul a monzogránitos kőzetcsoportban, többnyire
csak néhány (0–10) százalékban. Elsősorban a kevésbé deformáltabb kőzetekben vagy a monzonitos kőzetek közelében jellemző. Kétféle megjelenése ismert, nagyméretű, akár néhány milliméteres amfibollécek és apróbb (0,1–0,3
mm) amfibolszemcsék aggregátumai. Az önálló lécek többnyire monzonitzárványok közelében és apróbb szemcsés,
világosabb, mikroklinban dúsabb monzogránitokban jelennek meg. Ez utóbbiakban gyakrabban jelennek meg üde
lécek formájában, mivel a mikroklin megőrzi ezeket az átalakulástól. A mikroklinban szegényebb kőzettípusban
többé-kevésbé átalakult aggregátumok vagy még inkább azok utáni, karbonátos-kloritos-opakásványos pszeudomorfózák jellemzőek.
Az amfibollécek ritkábban mutatnak koncentrikus zónásságot, mint a monzonitos vagy kontaminált kőzetek amfibollécei, de az inhomogenitás, azaz foltosság a monzogránitokban is gyakori. Poliszintetikus ikresedés elsősorban önálló
lécekben jelentkezik, aggregátumokban ritkán fordul elő.
Az ikresedés feltehetően stressz hatására alakult ki. Ezenkívül hajlott, kinkes amfibolszemcsék jelennek még meg
deformáltabb monzogránitban, ritkán amfibolhalakat alkotva (XXVI. tábla, 5. kép). A nagyobb szemcsék a hasadási sík
mentén apróbb, rombuszos átmetszetű prizmákra esnek szét, ami rideg, töréses deformáció eredménye.
A monzogránitokban előforduló amfibol aktinolit vagy magnézio-hornblende. Alacsonyabb mg-értékkel és aktinolitosabb (Si-gazdag) összetétellel jellemezhető, mint a monzonitok amfiboljai, összhangban KIRÁLY (2002) amfibolelemzéseivel. Ahol gyenge zónásság észlelhető, ott a mag aktinolitosabb, mint a perem. Erősen deformált vagy milonitos
monzogránitból nincs amfibolelemzésünk.
A kőzetalkotó ásványokon kívül akcesszóriák — titanit, allanit, cirkon és apatit — is megjelennek. A titanit a deformáció mértékétől függően kétféle megjelenésű. Az eredeti, nagyméretű, önálló magmás szemcséken kívül irányított
mintákban biotithoz kapcsolódva apróbb szemcsés változata is előfordul. Bontottabb mintákban leukoxénesedése és
opakásvánnyá válása észlehető. Erősen irányított mintákban, milonitokban töredezett szemcséi is feltűnnek. A nagyméretű, idiomorf vagy hipidiomorf, önálló allanit néha zónás, üde és metamikt előfordulása egyaránt ismert. Átalakulására a metamiktesedésen kívül a peremén képződő epidot jellemző. A cirkon megjelenése elsősorban biotithoz kötődik, ahol gyakran pleokroós udvarral jelentkezik, de földpátokban is előfordul. Többnyire zömök, néhol lekerekítettnek
tűnő oszlopokat alkot, ritkán erősen megnyúlt prizmák is fellelhetőek. Biotitban metamikt változata is ismert. Van néhány
apró, szintén pleokroós udvarral rendelkező zárvány biotitban, amely esetleg monacit, illetve xenotim is lehet, de ezeket
külön nem vizsgáltuk. Az apatit megnyúlt oszlopokként, ritkábban zömök átmetszetként jelentkezik biotitban és környezetében, ritkábban földpátokban vagy azok szemcsehatárain.
Másodlagos ásványként metamorf és hidrotermás, valamint mállási ásványok jelennek meg. Egyértelműen metamorf
ásványként, metamorf szerkezethez kapcsolódva jelenik meg plagioklász után, valamint biotit szemcseperemén az epidot, ritkán a biotitból vagy földpátból képződött muszkovit.
mg érték = MgO/(MgO+FetO+MnO).
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Jellegzetes bontás a szericitesedés, karbonátosodás és kloritosodás. Ezenkívül a mállottabb zónákra agyagásványosodás is jellemző. A titanit átalakulási termékeként rutiltűk, leukoxén és opakásvány képződik. Ez utóbbi önállóan, idiomorfan is jelentkezik, egy része pirit.
HIBRID KŐZETCSOPORT
A hibrid kőzeteknek terepen három típusát különböztették meg: kontaminált monzogránitot, leukokrata slírekkel kontaminált monzonitot és káliföldpátosodott monzonitot (az utóbbi két csoportot együttesen kontaminált monzonitnak
nevezzük). Mikroszkópi léptékben azonban a kontaminált monzonitok kétkomponensűek. A felzikus komponens a
leukokrata slír, amely petrográfiai és ásványkémiai leírása itt található, míg a mafikus komponens petrográfiai és
ásványkémiai leírását a monzonitos kőzeteknél közöljük.
Kontaminált monzogránit
Ebbe a csoportba a vékonycsiszolatok leírása során elsősorban a kontaminált monzogránitok, valamint a monzogránitos kőzetcsoportba tartozó kőzetek egy része került. Ezek a kőzetek jellemzően nem vagy gyengén irányítottak, durva-,
ritkábban közepesen durva vagy nagyon durva szemcsések, és sötétebbek a monzogránitos kőzetcsoport tagjainál.
Mikroklin-megakristályok előfordulnak, de nem jellemzőek, plagioklász-fenokristályok gyakoriak. A szövet jellemzően
hipidiomorf-szemcsés. A vékonycsiszolatos leírás alapján e kőzetek kvarcdioritnak, kvarcmonzonitnak, granodioritnak,
ritkán monzogránitnak adódtak. Színtelen ásványuk plagioklász, mikroklin és kvarc, mint a monzogránitban. A plagioklász és a mikroklin aránya többnyire nagyobb, mint a monzogránitokban. Színesásványuk az amfibol és a biotit.
Akcesszóriaként titanit, apatit, cirkon és allanit fordul elő. Néhány akcesszória, pl. az allanit, feldúsul a kontaminált
részeken, de titanit és apatit is gyakrabban figyelhető meg kontaktusok közelében. Az ásványos elegyrészek maximális
hányada 70% a plagioklász, 45% a mikroklin, 30% a kvarc és 30-30% a biotit és az amfibol esetében.
A plagioklásznak kétféle megjelenése ismert, hasonlóan, mint a monzogránitos kőzetcsoportban. Az egyik idiomorfhipidiomorf, fenokristályos, néhány milliméteres vagy centiméteres megjelenésű, míg a másik a többnyire xenomorf
mátrixplagioklász. Az előbbi elterjedtebb, mint a többi kőzetcsoportban. A plagioklász gyakran mutat zónásságot,
poliszintetikus ikreket. Tipikus magmás megjelenésű ásvány. Zárványként néhol több üde, csepp alakú biotitzárvány
jelenik meg, zónás kristályoknak a magjában koncentrálódva. Egyéb zárványok nem jellemzik. A plagioklász-fenokristályok belsejében, elsősorban a mikroklinban szegényebb kőzetekben keresztrácsosan ikres, alaktalan, néhány tized
milliméteres mikroklinkezdemények jelennek meg.
Az elektron-mikroszondás elemzések során a zónás plagioklásztáblákban néhol egy anortitban dúsabb (andezineslabradoritos) gyűrű regisztrálható. A legbázisosabb összetétel ebben az anortitos gyűrűben 50,6 An%. A mag 25,2–35,3
An%-os, míg a perem újból 29,5–36 An%-os összetételt mutat. A káliföldpát részaránya mindössze 1,0-1,1% a magban
és a peremen, míg a bázisos gyűrűben nincs K.
A mátrixplagioklász relikt fenokristály, ritkábban alaktalan, a korábbi magmás kiválások, elsősorban amfibolok
közötti teret kitöltő ásványként jelentkezik. Zónásság a mátrixplagioklászra nem jellemző, relikt fenokristályokban előfordul. Poliszintetikus ikrek többnyire a mátrixplagioklászban is megfigyelhetőek.
A plagioklász ritkán mikroklinban is megjelenik zárványként. A plagioklászszemcsék eredeti magmás kapcsolata
többnyire jól látható, mivel ezek a kőzetek durva szemcseméretük, valamint kvarc- és mikroklinszegénységük miatt nem
vagy kevés deformációra utaló jelet hordoznak magukon.
A plagioklász átalakultságára rendszerint szericitesedés és saussuritesedés jellemző, erősebben bontott mintákban
gyakori a karbonátosodás.
Az eredetileg magmás plagioklászszemcsék a metamorf eseményekre kevéssé reagáltak. Reagálásnak tekinthető a
szemcsék ritkán megfigyelhető hajlott, kinkes megjelenése, valamint repedések, törések előfordulása a fenokristályokon
belül. Az epidotképződés is a metamorfózis eredménye.
A kontaminált kőzetek alárendelt mennyiségben megjelenő másik földpátja a mikroklin. Három megjelenése ismert.
Alárendelt mennyiségben megjelennek mikroklin-megakristályok, van mátrixmikroklin, és kiszorításos jelleget mutatva
a mikroklin más kőzetalkotó ásványokban is jelentkezik.
A mikroklin-megakristályo k előfordulása ritka, erősen inhomogén, szemcseméretük megegyezik a monzogránitos kőzetcsoport kőzeteiben található mikroklin-megakristályok szemcseméretével. Foltokban dúsulnak a kőzetekben. Belső szerkezetükre pertitek vagy keresztrácsos ikresedés jellemző, ritkán lángpertitek is megjelennek. A megakristályok lehetnek zónásak. A peremen alaktalan továbbnövekedések észlelhetőek. Jellemzően üdék, zárványként leggyakrabban plagioklászt, ritkábban egy-egy színesásványt, amfibolt, biotitot tartalmaznak. A plagioklászzárványok erősebben szericitesek, mint a mátrixban. Plagioklász helyett mirmekit is megjelenik, albitperem nem jellemző. Gyakori az
azonos kioltású szericitesedett plagioklászból álló zárványsorok megjelenése.
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Néhány kontaminált kőzetben, ahonnan zónás mikroklin-megakristályokat írtunk le, az elektron-mikroszondás elemzések során is sikerült több zónát regisztrálnunk. Az összetételbeli ingadozás (89,4–94,5 Or%) azonban viszonylag csekély volt. Az An-tartalmú magot még két, An-ban enyhén dúsabb zóna követi.
A mátrixmikroklin önálló, hipidiomorf vagy xenomorf, üde ásványként jelenik meg. Szemcsemérete folyamatosan csökken a megakristályokétól. Minél kisebb egy szemcse, annál kevésbé jellemzőek rá a zárványok. A mikroklinmegakristályoknál leírt deformációs bélyegekhez képest a lángpertitek gyakoribbak a mátrixmikroklinban.
A mikroklin harmadik megjelenési formáját a kiszorításos jelleget (BUDA 1985) tükröző mikroklinkezdemények képezik, melyek leggyakrabban plagioklászban, de biotit hasadásában vagy amfibolban és titanitban is
előfordulnak. A kontaminált kőzetekben ezek a kiszorításos jelenségek gyakoribbak, mint a monzogránitos kőzetcsoportban.
A kvarc alárendelt mennyiségben van jelen a kontaminált kőzetekben, habár mennyisége változékony (2–30%).
Szemcsemérete a plagioklász-fenokristályok szemcseméretével egyezik vagy azoknál nem sokkal kisebb. Az intersticiális helyet tölti ki, késői kiválási termék. Többnyire nagyméretű, önálló amfibollécek köztes terében jelentkezik.
Zárványként nem, esetleg a nagyméretű amfibollécekben jelenik meg. Átalakulása nem ismert. Deformált, de kevésbé,
mint a monzogránitokban. Sávosan unduláló kioltás jellemzi.
A kőzet színesásványa az amfibol és a biotit, amely közel azonos mennyiségben van jelen. Néhány mintában erős
amfiboldominancia jelentkezik, de azért jellemzően néhány százalékkal a biotit van túlsúlyban. Az amfibol megjelenése ennek a csoportnak egyik fő elkülönítő bélyege, a durva szemcseméret és a plagioklász-fenokristályok mellett.
Az amfibol kétféle szöveti pozícióban fordul elő. Nagyméretű (néhány milliméteres), önálló lécekként, alárendeltebben aggregátumokban. A nagyméretű, önálló amf ibollécek gyenge, halványzöld-fűzöld pleokroizmussal rendelkeznek, lehetnek ikresek, zónásak. A γ/b kioltás alapján hornblendék lehetnek. Az amfibol gyakran intersticiális kvarc veszi
körül, vagy plagioklásszal együtt fordul elő. A léces amfibol táblás biotittal együttesen is megjelenik. Zárványként
mikroklint, kvarcot és opakásványokat tartalmaz. Átalakulása nem jellemző, a hasadás mentén gyenge karbonátosodás
jelentkezhet. A hasadásában vagy peremén belőle képződő biotit mennyisége alárendelt. Deformáció nem jellemzi az
amfibolléceket, habár poliszintetikus ikresedés előfordul.
A léces amfibol mellett amf ibolaggregátumok is megjelennek. Színük, pleokroizmusuk hasonló a nagyméretű
amfibollécekéhez, habár ez utóbbiak gyakrabban mutatnak foltos, néhány esetben koncentrikus zónásságot, az ikresedés
azonban kevésbé jellemző. Az amfibol-aggregátumok egy része nagyméretű amfibollécek után képződött, többnyire önállóan, ritkábban biotittal együtt. Az aggregátumok mérete nagyjából megegyezik a nagyméretű amfibollécek méretével.
Zárványként az amfibol — mikroklindúsabb környezetben — mikroklinban jelentkezik.
Kontaminált monzogránitban az amfibol (magnézio-hornblende) normális magmás kiválást mutat, képződése során
már nem történt az olvadékban jelentős változás. Későmagmás, esetleg metamorf hatásnak tulajdonítható a nem deformált kőzetekben is a hasadás mentén történő aktinolitosodás, a peremen vékony zónában megjelenő aktinolit, valamint
a piroxén utáni aktinolitfoltok megjelenése. Habár a metamorfózis nyomát nem lehet fellelni, a megnövekedett nyomás
és hőmérséklet, valamint a fluidumok a kémiai változásokat itt is beindították, és ez a metamorf foknak megfelelő
ásványegyüttest (albit, aktinolit, prehnit) eredményezett.
A kontaminált monzogránitok másik színesásványa a biotit. Elsősorban nagyméretű, néhány milliméteres táblaként
jelenik meg, de földpátokban zárványként és az amfibol átalakulási termékeként is előfordul. Néhány esetben vékony,
rosszabbul fejlett táblák is jelentkeznek.
A nagyméretű, magmás biotit önállóan, ritkábban amfibollal együtt aggregátumban jelenik meg. A biotittáblák
peremén és a hasadásokban titanitkiválás figyelhető meg. A táblák peremén és belsejében cirkon és apatit jelentkezik
zárványként. Átalakulására kloritosodás jellemző, de ennek mértéke jellemzően csekély. Ritkán a biotit az átalakulási
termék, amely az amfibol hasadásában jelentkezik. A kőzetet ért metamorfózis hatására a magmás biotittáblák hajlottakká válnak, de más deformációs bélyeg nem jellemző.
A biotit TiO2-tartalma 1,63–2,31%, mg-értéke 0,54–0,55. A mag Ti-ban dúsabb, és valamivel több benne a Mg. A
porfíros monzogránitban lévő biotitnál ezek a biotitok Ti-ban szegényebbek, Mg-ban gazdagabbak. Ez utóbbi feltehetően
a monzonitok közelsége miatt van.
A kőzetalkotó ásványokon kívül akcesszóriaként titanit, allanit, apatit és cirkon is megjelenik ezekben a kőzetekben.
A titanit nagyméretű, idiomorf-hipidiomorf kristályok formájában jelenik meg, önállóan vagy egyensúlyi szövetet alkotva az amfibollal. Zárványként mikroklint tartalmaz. Átalakulása többnyire gyenge, leukoxénesedés, ritkán opakásványkiválás figyelhető meg. A deformáció hatása nem jelentkezik a titaniton.
Az allanit a monzogránit és a monzonittestek közötti kontaktusokon és átmeneti zónákban gyakori. A nagyméretű,
idiomorf vagy hipidiomorf, önálló allanit néha zónás, üde, és metamikt előfordulása is ismert. A deformáció hatása nem
érzékelhető rajta.
Jellegzetes akcesszória még az apatit. Elsősorban zömök megjelenése ismert, mely a színesásványokhoz kötődik.
Mikroklinban dúsabb kőzetekben jelennek csak meg tűs formái.
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A cirkon megjelenése biotithoz kötődik, esetleg plagioklászban is előfordul. Többnyire zömök, néhol lekerekítettnek tűnő prizmákat képez. Pleokroós udvara biotitban, valamint metamikt változata is ismert. Van néhány apró, szintén pleokroós udvarral rendelkező zárvány biotitban, amely esetleg monacit, illetve xenotim is lehet, de ezeket külön nem vizsgáltuk.
A kőzetalkotó ásványok és akcesszóriák a kontaminált kőzetekben magmás kiválás eredményei. Az utólagos deformáció és átalakulás mértéke gyenge volt, így megőrződtek a magmás jelenségek ezekben a mintákban.
Leukokrata slírekkel kontaminált monzonit
A hibrid monzonitokban megjelenő, változó szélességű, hajladozó lefutású, leukokrata slírek, szegregációk felzikus
olvadék hatására képződtek, és elsősorban durvaszemcsés földpátból állnak. Anyaguk foltokban, lencsékben, erekben
bejut a monzonitok belsejébe is. Összetételük széles spektrumon mozog. Vannak erősen plagioklászgazdag változatok is,
habár jellemzően mikroklinban és kvarcban dús ereket alkotnak, melyekben a monzonitos kőzetekből bekerülő önálló
amfibollécek, titanit- és biotittáblák is megjelennek. Az éles kontaktusú aplitteléreknél korábban képződtek.
Szemcseméretük durvább, mint a befogadó monzonitoké (közepesen durva, nagyon durva). Az erek nem irányítottak.
A legfontosabb elegyrész a mikroklin. Jellemzően xenomorf, önálló szemcséket képez. A szemcsemérete megegyezik
a befogadó monzonitban megjelenő, gyakran poikilitos mikroklin szemcseméretével. Keresztrácsos ikresedés, ritkábban
— elsősorban a peremeken — lángpertit jellemzi. Átalakulása nem ismert, mindig üde szemcsékben van jelen.
Az elektron-mikroszondás elemzések alapján a mikroklin maximálisan 3,8 Ab%-ot tartalmaz. A BaO értéke 0,47–
4,88% között mozog. A legmagasabb Ba-tartalmú mikroklin is ebből a kőzettípusból származik. Elsősorban kisebb
szemcsékben jelentkezik. Kifejezetten Ba-dús helyek albit mellett, valamint a plagioklász átalakulási termékeként albitból, epidotból és magas Ba-tartalmú mikroklinból álló halmazokban figyelhetőek meg.
A kvarc a második leggyakoribb elegyrész. A mikroklinszemcsékkel összehasonlítható szemcseméretben, többnyire
sávosan unduláló kioltást mutató nagyobb szemcsék formájában vagy az intersticiális teret kitöltve figyelhető meg. Lóbás
szemcsehatárok, a peremek és erek mentén pedig alszemcseképződés látható.
A legszembeszökőbb eltérés a többi leukokrata telércsoporttól az amfibol megjelenése (XXVI. tábla, 6. kép). Önálló,
akár néhány milliméteres lécekként mutatkozik, gyakran szabad szemmel is látható. Szélesebb erek esetében egyértelműen
több amfibolléc figyelhető meg a monzonitokkal alkotott kontaktuson, mint a leukokrata szegregáció belsejében.
A kontaminált monzogránitban megfigyelt jelenséghez hasonlóan, az amfibollécek magjában itt is aktinolit képződik
relikt piroxén után, a perem pedig tschermakitos komponensben dúsul. (Mellette káliföldpát fordul elő, amely az amfibolba beszüremkedhetett.) Egy nagyméretű amfibolléc normál magmás zónásságot mutat, Mg-hornblende maggal, (a
szokásosnál Fe-ban kissé gazdagabb) „aktinolitos hornblende” peremmel. Tehát a magmás amfibolban itt is megfigyelhető későmagmás vagy metamorf aktinolitosodás.
A plagioklász általában alárendelt mennyiségben fordul elő. Hipidiomorf vagy xenomorf szemcséket alkot, melyek közül
a néhány milliméteres táblák hasonlítanak a monzonitos kőzetekben vagy a monzogránitos kőzetcsoportban megjelenő táblákhoz, azoknál gyakran erősebben bontottak, míg az apróbb szemcsék üdébbek, tiszták. Zónásság jellemző, poliszintetikus ikresedés is megfigyelhető. Átalakulására szericitesedés, saussuritesedés és karbonátosodás jellemző, de előfordul prehnitesedés
is. Mivel ezek a kőzetfajták deformációtól többnyire mentesek, a plagioklásztáblákat sem jellemzik deformációs bélyegek.
Összetétele közelebb áll a monzonitos kőzetek plagioklászának az összetételéhez, mint a monzogránitokban lévőkéhez. A zónás plagioklászokat 30–45 An%-os (savanyú andezines) mag jellemzi, néhol kevés K-tartalommal (2,6–6,2
Or%). A perem felé 30–32 An%-os, oligoklászos, esetleg albitos összetételűvé válik. Az oligoklász peremén mikroklinkvarc-szételegyedések vannak. Oszcillációs zónák esetében 2-3 zóna figyelhető meg, az eltérés közöttük 2–10 An%. A
monzonitos kőzetekkel alkotott kontaktusokon vannak a legbázisosabb összetételű plagioklászok.
Albit (<10 An%) is megjelenik a leukokrata szegregációkban, megjelenése nem köthető kizárólag a deformációhoz.
A monzonitokból xenokristályként bekerülve nagyméretű, keskeny táblákban biotit is megjelenik. Többnyire erősen
kloritosodott, gyakran már csak klorit jelentkezik utána. Ritkán biotit után prehnit is megfigyelhető.
A kontaminált monzonitban a magmás biotit TiO2-tartalma 2,57–3,46%, a mag Ti-dúsabb, a perem szegényebb, az
mg-érték nem változik. A piroxéntartalmú kőzetekhez képest enyhén vasasabb összetételű. A plagioklász és amfibol
peremén kisebb szemcseméretben a mátrixbiotit alacsonyabb TiO2-tartalmú (1,45–1,46%), mint a nagyméretű biotit. Az
mg-értékek (0,53–0,54) alapján ezek a biotitok vasban gazdagabbak, ami a kontaminált jellegből adódhat.
Ahol a kontaktusokon közlekedő fluidumok hatására a biotit nem alakult át klorittá, muszkovittá vagy prehnitté, ott
a biotit magmás összetételt mutat, 2,1–2,8% TiO2-tartalommal és magas, 0,55–0,57 közötti mg-értékkel.
Az akcesszóriák közül a titanit jelenik meg nagyméretű xenokristályként. Vizuálisan hosszú keskeny tűknek látszik.
A titanitban az elektron-mikroszondás elemzések során 3 zóna volt elkülöníthető: mag, gyűrű és perem. Az egyes zónák eltérő ritkaföldfém-eloszlást mutatnak. A közbülső zónában a maghoz és a peremhez viszonyítva kevesebb a Ti, és
több a La, a Ce és a Nd. A titanit peremén a könnyű lantanidák mennyisége csökken.
Másik akcesszória az allanit, amely nagy szemcseméretben, zónásan jelentkezik. A magjában zárványként talált titanit összetétele a zónás titanit gyűrűjének összetételéhez hasonló. Magában az allanitban két zóna különíthető el. A mag
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alacsonyabb La-, Ce- és Nd-tartalmú, míg a perem magasabb RFF-tartalmat mutat. Ez a könnyűlantanidáknak a perem
felé történő dúsulása normális magmás kiválásnak felel meg.
Kizárólag ebben a kőzetcsoportban található ásvány a prehnit. A plagioklász és biotit átalakulási terméke, valamint
szálas formában önállóan is fejlődik. A különböző környezetben és különböző formákban megjelenő (szálas, táblás)
prehnit összetételében azonban nincs különbség. Az elemeloszlások a prehnitben mintánként változnak, és nem függnek
a szöveti pozíciótól.
Káliföldpátosodott monzonit
A káliföldpátosodott monzonit vékonycsiszolatos méretekben leukokrata szegregációkra vagy monzogránitra (esetleg
kontaminált monzogránitra) és monzonitokra különíthető el, melyek petrográfiai leírása az adott kőzettípusnál található meg.
MONZONITOS KŐZETCSOPORT
A monzonitos kőzeteknek terepen három típusát különböztették meg: finom-, apró és középszemcsés monzonitot. A
petrográfiai vizsgálat során szintén három csoport különült el: a finomszemcsés, a ”felhígult” és az amfibol-aggregátumos zárványok. Az első csoport teljes egészében, az utóbbi kettő némi átfedéssel hozzárendelhető a terepi csoportokhoz.
Finomszemcsés monzonit
A kőzettípus szöveti jellegzetessége a finom szemcseméret és a szemcsék irányított elhelyezkedése. Ezek elsősorban
biotitpikkelyek, melyek csak ritkán deformáltak, ritkábban amfibollécek. Néha egy-egy nagyobb szemcse, fenokristály is
mutatkozik. A finomszemcsés mafikus zárványok legnagyobb része dioritos összetételű, de vannak monzonitok és szienitek
is. Általánosan igaz, hogy ha nagyobb a plagioklásztartalom, több a biotit, míg ha nagyobb a mikroklinrészarány, több az
amfibol. Kizárólag a szienites mintákra jellemző, hogy mindig van bennük amfibol, és részaránya nagyobb, mint a biotité.
A plagioklásznak kétféle megjelenése ismert. Jellemzően az alapanyagban elszórtan többnyire biotittal, alárendelten
mikroklinnal és amfibollal, xenomorf szemcsék formájában jelentkezik. Ritkábbak a plagioklász-fenokristályok, melyek olykor-olykor finomszemcsés alapanyagban jelennek meg, többnyire a befogadó kőzet kontaktusának közelében. Ezek idiomorfhipidiomorf táblák, melyekben sok apró biotitzárvány figyelhető meg. Más zárványok nincsenek benne. Zónásság és poliszintetikus ikresedés nem jellemző, de előfordul. A plagioklászszemcsék üdék, deformációs bélyegek nem figyelhetőek meg.
Az elektron-mikroszondás elemzések szerint a plagioklász összetétele bázisos oligoklásznak adódott, a peremén
albittal. Összetétele savanyúbb, mint az apró- vagy középszemcsés monzonitokban jellemző plagioklászé.
A mikroklin megjelenése hasonló a finomszemcsés plagioklászéhoz. Üde, xenomorf, zárványmentes szemcséket képez, amelyek amfibollal és biotittal, részben plagioklásszal a finomszemcsés mátrixot alkotják. Belső szerkezete nehezen
észlehető, gyenge inhomogén kioltás, ritkábban keresztrácsos ikresedés, esetleg egy-egy lángpertit, pertit jelentkezik.
Kvarc ritkán jelenik meg a finomszemcsés mafikus zárványokban, maximum egy-egy zárvány 10%-át alkotja. A mátrix
kétféle földpátja között jelenik meg, ritkábban egy-egy kvarcmedence vagy kvarcocellum formájában figyelhető meg.
A színesásványok közül a biotit a leggyakoribb. Egy-egy zárványnak akár 63%-át is alkothatja. Irányítottan elhelyezkedő, üde, nem deformált biotitpikkelyek jellemzőek. Pleokroizmusa halványsárga-vörösesbarna. Nagyméretű, magmás táblák csak a befogadó kőzetből, xenokristályként kerültek a kőzetbe. Ezek deformáltak, kinkesek. Néhol plagioklász-fenokristályban is előfordul sok apró, cseppszerű zárványként.
Az elektron-mikroszondás elemzések során az amfibolaggregátumos mafikus zárványokban talált finomszemcsés
mafikus zárványok biotitja Ti-ban gazdagabb (2,37–3,11% TiO2), de Mg-ban szegényebb (mg-érték 0,54–0,57) biotitokat
tartalmaz, mint a többi mafikus zárványban lévő biotit.
Az amfibol szintén nagy részarányban (64%-ig) jelenhet meg. Jellemzően irányítottan elhelyezkedő, finomszemcsés,
önálló léceket alkot a színtelen elegyrészek között. Pleokroizmusa nagyon gyenge, színtelen-halványzöld. A γ/b kioltás
alapján hornblende lehet. Hasadása mentén biotit képződhet benne. Ahol kisebb részarányban jelenik meg amfibol, ott
előfordul karbonátos–kloritos pszeudomorfózákkal való helyettesítése.
A finomszemcsés zárvány és az azt befogadó középszemcsés monzonit kontaktusán, feltehetően a fluidáramlás preferált helyén, a biotit peremén lévő amfibol aktinolitos összetételű. A környezetében sok az apatitkiválás is.
A kőzetalkotó ásványokon kívül az akcesszóriák közül tűs apatit jellemző, de finomszemcsés titanit is megjelenik.
Ezek a viszonylag kisebb méretű zárványok jellemzően üdék, csak néhány esetben, bontott környezetben változnak
el. Ekkor elsősorban a színesásványok kloritosodása és amfibol utáni karbonátos-kloritos-opakásványos pszeudomorfózák megjelenése jellemző.
Az irányítottság közepes, de az irányított ásványok deformációmentesek. Sem az amfibol, sem a biotit, sem a színtelen elegyrészek nem hordoznak magukon deformációs bélyegeket.
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Aprószemcsés monzonit
Az aprószemcsés monzonitnak vékonycsiszolatokban (KIRÁLY 2005) a „felhígult” mafikus zárványok, ritkábban a
középszemcsés monzonitoknál tárgyalt amfibol-aggregátumos kőzettestek feleltethetők meg. Az előbbiek jellegzetessége a biotit részarányának növekedése az amfibol rovására, valamint plagioklász-fenokristályok megjelenése.
Összetételük általában monzonitos, ritkábban szienites, ezek kvarctartalmú változatai is előfordulnak.
A legjellegzetesebb színtelen elegyrész a mikroklin. Nagyméretű, zárványdús, xenomorf szemcsékben jelenik meg.
Ezekben az invazív mikroklinszemcsékben zárványként a mátrixban található összes ásvány megjelenik, némelyik megőrződik: mikroklinszemcsén kívül már csak átalakult állapotban észlelhető. Ezek a nagyméretű, erősen poikilites szemcsék azonban a nagymennyiségű zárvány miatt vizuálisan nem látszanak megakristályoknak. A megakristályok akár centiméteres méreteket ölthetnek, és akár 50%-nál is több amfibol-, piroxén-, biotit- és plagioklászzárványt tartalmazhatnak.
Az irányítottabb kőzetekre apróbb szemcseméret (tört szemcsék) jellemző, kevesebb zárvánnyal. A mikroklin jellemzően
keresztrácsos ikresedést mutat, a deformáció mértékétől függően lángpertites. Átalakulása nem ismert, többnyire üde,
néhol karbonátos erek szelik át. A többi kőzetalkotó ásvány hasadásában vagy belsejében előfordul, mint mikroklinkezdemény.
A monzogránitos kőzetcsoporthoz hasonlóan ezekben a kőzetekben is megjelenhetnek mikroklin-megakristályok. A
mikroklineloszlás tekintetében a megakristályok kétféle változata figyelhető meg. Az egyik, amikor a megakristályok
környéke mikroklinban kimerült, a másik, amikor a mikroklin-megakristály tovább tudja táplálni a kőzetet, és amőbaszerű mikroklinnyúlványok vagy akár leszakadt mikroklinszemcsék fejlődnek az intersticiális térben, a megakristály
közelében.
A mafikuszárványokban található mikroklin-megakristályok néhol zónásak, a peremen alaktalanul nőnek tovább.
Ezeknek az alaktalan megjelenésű, zárványokban dús mikroklinoknak a megjelenése gyakoribb a mafikus zárványokban,
mint a sajátalakú, viszonylag zárványmentes, zónás mikroklinszemcséké.
Az elektron-mikroszondás elemzések során a mikroklin belseje Ba-tartalmúnak (<1,35 vagy 1,35–2,47%), An-mentesnek (<2,5 An%) adódott. Albittartalma 4,7–11,0 Ab%, de a peremen 4 Ab%-ra csökken. A Ba-dúsulás magmás, illetve
metamorf hatás eredményeként jöhetett létre. Ahol a Ba az albitkomponenssel együtt jelentkezik (~1%), ott a Ba magmás eredetű. Ahol a Ba-tartalom néhány százaléknyi (1,33–4,88 %) a szinte tiszta, albitmentes mikroklinban, a Ba metamorf eredetű, milonitokra jellemző. Ez a Ba többnyire a szemcsehatárokkal párhuzamosan, foltokban dúsul, vagy kiszorításos jellegű.
A színesásványok közül az amf ibol a fő kőzetalkotó ásvány. Kétféle szöveti pozícióban fordul elő: nagyméretű,
önálló lécekként vagy aggregátumokban. Ezenkívül a piroxén átalakulási termékeként és zárványként mikroklinban
figyelhető meg. A nagyméretű, önálló lécek gyenge halványzöld-fűzöld pleokroizmussal rendelkeznek, gyakran ikresek,
ritkábban zónásak. A γ/b kioltás alapján hornblendék lehetnek. Gyakran tartalmaznak apró opakásványokat.
Másik előfordulása az aprószemcsés, aggregátumos megjelenés. Az amfibolaggregátumos kőzetcsoporthoz képest itt
az amfibolaggregátumok apróbbak, párhuzamosan a színtelen elegyrészek mennyiségének megnövekedésével. Az amfibol színe, pleokroizmusa hasonló a nagyméretű amfibollécekéhez, habár ez utóbbiak gyakrabban mutatnak foltos, néhány esetben koncentrikus zónásságot, ikresedést. Az amfibolaggregátumok egy része nagyméretű amfibollécek után
képződött. A bontottabb kőzetekben gyakori az amfibol utáni karbonátos-kloritos-opakásványos pszeudomorfózák megjelenése. Ritkábban epidotosodás is megfigyelhető. A szemcsék hasadásuk mentén biotitosodnak.
A piroxén átalakulási termékeként létrejött amfibol mindig piroxén körül képződik, vékony aktinolittűkből fejlődik
nagyobb szemcsékké. A mikroklinban megjelenő amfibolzárványok ugyanolyan szemcseméretűek, mint az amfibolaggregátumok szemcséi.
A deformáció hatása nem nagyon észlelhető az amfibolon. Az irányítottabb zárványokban előfordul ikresedés. Ezenkívül megfigyelhető a nagyobb szemcsék szétesése a hasadás mentén. Az irányítottabb változatokban az amfibolaggregátumok irányítottan helyezkednek el.
Az elektron-mikroszondás elemzések során az amfibol összetétele Mg-hornblendés, piroxén környezetében aktinolitos vagy „aktinolitos hornblendés”. Az Üveghuta Üh–43 és –45 jelű fúrásból származó minták amfiboljai tartalmaznak
a legnagyobb arányban tschermakitos komponenst. A kisebb méretű, önállóan vagy aggregátumokban előforduló amfibolszemcsék Mg-hornblendék, összetételük változékony, nem mutat egyensúlyi körülményekre. A léces és az aggregátumos amfibol összetételében nincs markáns eltérés, az aggregátumos megjelenésű amfibol gyakrabban zónás, a nagyméretű léces amfibolra pedig nem jellemző az aktinolitos összetétel. A zónás szemcsék többfélék, a perem felé hol aktinolitosabbá, hol tschermakitos komponensben dúsabbá válnak. A monzogránitok amfiboljaihoz képest a monzonitokban
mért amfibolösszetételek enyhén bázisosabbak. Az amfibol és a vele egyensúlyban lévő plagioklászpárokból számított
nyomás- és hőmérséklet-értékek 2 kbar alattinak és 518–576 °C közöttinek adódtak (KIRÁLY 2002).
A milonitosodott monzonitokban az amfibolok összetétele szélesebb intervallumot ölel fel, mint a nem deformált
kőzetekben: az aktinolittól a tschermakitos komponensben legdúsabb Mg-hornblendéig változnak. A relikt magmás
szemcsék Mg-hornblendék. A peremekről levált kisebb szemcsék ugyanazt az összetételt mutatják, mint a nagyobb
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méretű amfibolszemcsék pereme, tehát nem dinamikus átkristályosodással, hanem mechanikus aprózódással keletkeztek.
Vannak azonban még apróbb szemcsék — „aktinolitos hornblendék” vagy aktinolitok —, amelyek összetétele mindenképpen aktinolitosabb, mint a nagyobb szemcséké. Ezek között lehetnek dinamikusan átkristályosodott szemcsék is,
bár részleges mechanikus aprózódásuk sem zárható ki. Összetételbeli változékonyságuk csekély, de az egyes szemcsék
különböző összetételt mutatnak, ami nem egyensúlyi feltételekre utal. A metamorfózis során képződött amfibol aktinolit, maximum „aktinolitos hornblende” lehetett.
A biotit nagyobb részarányban képződik a „felhígult”, mint az amfibolaggregátumos kőzetekben. Pleokroizmusa
halványsárga-vörösesbarna. A nagyméretű magmás táblák megjelenése megegyezik a monzogránitokban leírtakkal.
Önállóan vagy nagyobb méretű amfibollal együtt, irányítottan elhelyezkedő lencsékben fordul elő. Amfibollal alkotott
peremén gyakori a zömök apatit megjelenése. A nem deformált, de irányítottan elhelyezkedő, vékony biotitpikkelyek
sokkal gyakoribbak. Mikroklinban zárványként vagy önállóan fordulnak elő. Egy-egy nagyobb mikroklinszemcsén belül
azonos irányban állnak, ami jellegzetes szövetet ad ennek a csoportnak. Ezek a vékony táblák többnyire üdék, és magmás irányítottságot mutatnak.
A mikroklinon kívül a biotit plagioklászban is megjelenik zárványként. Kétféle előfordulása ismert: egy-egy nagyobb
zárvány és sok apró, üde biotitszemcse vagy biotitcsepp plagioklász-fenokristályban. Ez utóbbi nagyon jellegzetes ebben
a kőzetcsoportban.
Amfibol és piroxén átalakulási termékeként azok hasadásában, ritkábban peremén jelentkezik. Előrehaladott állapotban amfibol vagy piroxén már csak a biotit belsejében zárványként figyelhető meg.
A bontottabb kőzetekben a biotit kloritosodik. Az erősen mállott mintákban az átalakulás teljes. A deformációs bélyegek közül csak a hajlott-kinkes jellegek érvényesülnek jól a fejlett biotittáblákon.
Az elektron-mikroszondás elemzések során fény derült arra, hogy az apró- és középszemcsés monzonitokban a magmás biotitok Ti-ban szegényebbek (1,33–2,37%) és Mg-ban gazdagabbak (0,53–0,63), mint a monzogránitos kőzetekben. Ahol zónásak, ott a normális magmás kiválásnak megfelelő trendet mutatnak: a perem Ti-ban és Mg-ban szegényebb, mint a mag. Mikroklin mellett megjelenő biotitban a Ba-tartalom elérheti az 1,22%-ot.
A milonitosodott monzonitokban a biotit összetétele Ti-ban szegényebb, Mg-ban gazdagabb összetétel (mg-érték:
0,67–0,77) felé tolódik el. Az amfibol-aggregátumokon belül, illetve azok peremén képződött kisméretű biotitok összetétele (0,9–1,58% TiO2, mg-érték: 0,53–0,56) megfelel a nem deformált monzonitokban az amfibol-aggregátumokból
mért biotitok összetételének. A nagyobb magmás biotittáblák szemcsevégein képződött, dinamikusan átkristályosodott
biotitszemcsék Ti-ban szegényebbek (0,77–1,33%).
A klorit környezetében képződött metamorf biotit más összetétele (TiO2: 1,29–1,68%; mg-érték: 0,73–0,77, hatos koordinációjú Al hiánya) feltehetően a környezet eltérő jellegéből adódik.
A plagioklász változó mennyiségben van jelen, a mikroklinhoz képest mennyisége alárendelt. Jellegzetes az idiomorf–hipidiomorf fenokristályos megjelenése, emellett zárványként mikroklinban is előfordul. A plagioklászban dúsabb
változatokban mátrixplagioklász is megjelenik.
A plagioklász-fenokristályok gyakran mutatnak zónásságot. Néhány plagioklásztáblában sok apró, csepp alakú biotitzárvány észlelhető. Ezenkívül zárványok nem jellemzik, néhol a monzogránithoz hasonlóan egy-egy nagyobb biotit- vagy
kloritzárvány is megjelenik. A belsejében mikroklinkezdemények fejlődhetnek. Peremén mikroklinkiválás is észlelhető.
Az elektron-mikroszondás elemzések során a monzonitokban lévő plagioklászok foltosan (31,6–42,6 An%) vagy oszcillációsan zónásak (27,08–47,5 An%). Egy-egy zóna között 7–9%-nyi az eltérés az An-komponensben. Maximum 5 Ankomponensben gazdagabb gyűrűt lehet felismerni. Jellemzőbb azonban a normál magmás zónásság kifelé savanyodó
gyűrűkkel, andezines (44,2 An%) vagy bázisos oligoklászos (20-30 An%) maggal és oligoklászos (többnyire savanyú
oligoklászos (10-20 An%), néhol albitos (<10 An%) peremmel. A plagioklásznak káliföldpáttal alkotott peremén mirmekit képződik kvarccal és oligoklásszal. A mirmekit oligoklászában 1,29%-nyi Or-komponens is van. Mirmekites perem albiton is képződik. A mirmekit plagioklászának az összetétele ebben az esetben is oligoklászos. Amfibollal vagy
biotittal alkotott szemcsehatárokon szintén hasonló összetételek (26,75–35,5 An%) jellemzőek.
A mikroklinban zárványként megjelenő plagioklász erősen szericitesedett, gyakran színezett. Belső szerkezete az erős átalakultság miatt nem látható. A mikroklinban lévő zárványplagioklászok összetétele savanyú andezines, peremén albittal.
A mátrixplagioklász többnyire az amfibol környezetében elterjedtebb. Többnyire — hasonlóan a mikroklinban zárványként megjelenő plagioklászhoz — erősen szericites, ami az esetleges zónásságot, poliszintetikus ikresedést elfedi.
A mátrix plagioklászszemcséi a nagy plagioklásztáblák peremi összetételével megegyező összetételt (26,4–30,4
An%) mutatnak. Átalakulásukra szericitesedés jellemző, ritkábban saussuritesedés (esetleg prehnitesedés) is megfigyelhető, de a bontottabb kőzetekben karbonátosodás is gyakori. A mállottabb zónákban pedig agyagásványosodás lép fel.
A deformáció hatása itt jóval alárendeltebb, mint a monzogránitos kőzetcsoportban, de azért unduláló kioltás, hajlott,
kinkes szemcsék és deformációs ikrek itt is megjelennek.
A milonitos monzonitokban szintén mérhetővé váltak a relikt magmás szemcsék és az új képződésű, dinamikusan
átkristályosodott szemcsék közötti összetételbeli változások. A relikt magmás szemcsék oligoklászos vagy éppenhogy
andezines összetételűek (23,7–34 An%), magas Or-komponenssel. A kisebb méretű plagioklászszemcsék oligoklászok,
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míg a nagyobb méretűek andezines összetételűek. Zónásság nem látszik. A dinamikusan átkristályosodott szemcsék
13,5–27,9 An% közötti összetételt mutatnak, enyhén bázisosabbat, mint a monzogránitokban. Mirmekites összenövés a
milonitos monzonitokban is található. Feltehetően az eredetileg bázisosabb plagioklászmag alakult át oligoklásszá
(14–19 An%) és kvarccá. Az átalakulás egybeeshet a hornblende aktinolittá alakulásával.
A kvarc kis mennyiségben, de megjelenik. Leggyakoribb előfordulásai a kvarcmedencék vagy kvarcocellumok, de
előfordul az intersticiális térben is. Ha nagyméretű amfibollécek és kvarc is van a kőzetben, akkor a kvarc az amfibollécek körüli intersticiális térben jelenik meg. A kvarcmedencék a monzogránitos kőzetcsoport kőzeteivel alkotott kontaktus közelében, annak hatásaként, a mafikus zárványban, annak szemcseméreténél nagyobb lencsék (néhány milliméteres-centiméteres) formájában észlelhető. A dinamikusan átkristályosodott kvarc nagyon ritka, többnyire még nagyméretű, de már unduláló kioltást mutató, üde szemcséi jellemzőek.
Végül a kőzetalkotó ásványok közül a piroxén csak a „felhígult” mafikus zárványokban és a középszemcsés monzonitoknál tárgyalt amfibolaggregátumos kőzettestekben jelenik meg. Mikroklindús kőzetekben jellemző. Megjelenése kétféle: önállóan jelentkező, zömök és táblás, valamint aggregátumos. A „felhígult” mafikus zárványokban reliktumként
jelentkezik, a biotitban gazdagabb változatokban nagyméretű, táblás piroxén is előfordul. Plagioklásszal egyensúlyi
szövetet alkot. A piroxén átalakulására peremi amfibolképződés, uralitosodás jellemző. Többnyire erőteljes átalakulás is
nyomon követhető, habár vannak olyan minták, amelyekben mind amfibol, mind piroxén önálló szemcsékként, és az
amfibol nem a piroxén átalakulási termékeként jelenik meg. A deformáció mértéke a piroxénon nem mérhető; amely
kőzetben piroxén található, abban nagyon csekély deformációs jelenség észlelhető.
Az elektron-mikroszondás elemzések során a különböző petrográfiai környezetben megjelenő piroxénszemcsék
összetételei nem különülnek el. A piroxén ferro-diopszid, néhány kivételtől eltekintve, melyek magnéziumgazdag augitok lettek. Néhány esetben Na-, Cr- és Ti-dúsulás figyelhető meg. A Cr2O3-tartalom maximálisan 0,63%, azonban csak
amfibolszételegyedést tartalmazó szemcsékben van jelen (KIRÁLY 2002). Ezekben a szemcsékben az amfibollamellák is
Cr- és Ti-tartalmúak, ellentétben az önálló amfibolszemcsékkel. Zárványként apró, csepp alakú opakásványt tartalmaznak, amely Cr-tartalmú spinel, krómit (BUDA 1993).
A kőzetalkotó ásványokon kívül akcesszóriák is képződnek a mafikus zárványokban. A legjellemzőbb akcesszórikus
ásvány a titanit. Nagyméretű, idiomorf-hipidiomorf kristályok formájában jelenik meg, egyensúlyi szövetet alkotva táblás piroxénnal és amfibollal, esetenként plagioklásszal. Mikroklindús kőzetben zárványként mikroklint, illetve kvarcot
tartalmaz. Átalakulására a bontottabb mintákban leukoxénesedés, valamint opakásvány-kiválás jellemző. Erősen deformált mafikus zárványokban deformáció hatására a biotit peremén, apró biotitpikkelyekkel és epidottal jelenik meg.
Másik jellegzetes akcesszória az apatit, mégpedig tűs megjelenéssel. Elszórtan megjelenő, üde, vékony tűk jellemzik.
Átalakulása, deformációja nem ismert, habár eltöredezett tűk megfigyelhetőek. A monzogránitokra jellemző zömök
apatit is előfordul.
Az allanit ebben a monzonitcsoportban fordul elő a leggyakrabban. Egy-két nagyobb méretű kristály (0,5–2,5 mm)
elszórtan jelentkezik, idiomorf vagy hipidiomorf, üde vagy metamikt szemcsékként. Deformáció nem észlelhető rajtuk.
A monzogránitra jellemző cirkon szerepe a „felhígult” mafikus zárványokban alárendeltebb. Kontaminált vagy hibrid környezetben azonban megfigyelhető cirkondúsulás. A cirkont jellemzően zömök prizmák képviselik, amelyek
zárványként biotitban vagy földpátban, ritkábban szemcsehatárokon képződnek. Többnyire üdék, de a biotitban
zárványként erősen metamikt állapotban is előfordulnak.
Középszemcsés monzonit
Az ebbe a csoportba tartozó kőzeteket az elektron-mikroszondás elemzések során nem különítettük el az aprószemcsés monzonitok csoportjától, így az ásványkémiai rész megegyezik az aprószemcsés monzonitoknál közöltekkel.
A petrográfiai csoportosításban (KIRÁLY et al. 2008) nagyobbrészt az amfibolaggregátumos (pöttyös, csomós) kőzettestek tartoznak ide. Ez a legelterjedtebb monzonitos kőzetcsoport. Nevét az amfibolból álló asszociációkról, aggregátumokról kapta. Jellemzően nem irányított, közepesen durva, hipidiomorf-xenomorfszemcsés, üde kőzetek. Összetételüket tekintve monzonitok, szienitek, dioritok és ezek kvarcos változatai, kvarcmonzonitok, kvarcszienitek, kvarcdioritok, változó mennyiségű biotit- és amfiboltartalommal.
Ennek a csoportnak a fő kőzetalkotó ásványa az amfibol. Mennyisége maximálisan 67%-ot ér el. Jellemző az amfibolaggregátumos megjelenése, maximum egy-egy mafikus zárvány peremén jelenik meg egy-két nagyobb méretű amfibolléc is. Az aggregátumok mérete körülbelül megegyezik a nagyobb kőzetalkotó ásványok szemcseméreteivel. Az amfibol színe zöld, pleokroizmusa halványzöld-fűzöld. Gyakran inhomogén, foltos, néhány esetben koncentrikus zónásság is
megfigyelhető. Az amfibolaggregátumok egy része — elsősorban kontaktusokon látható — nagyméretű amfibollécek
után képződött. Nagyméretű, önálló amfibollécek többnyire plagioklásszal vagy intersticiális kvarccal együtt fordulnak
elő. Ezenkívül a piroxén átalakulási termékeként és zárványként mikroklinban figyelhető meg.
A bontottabb kőzetekben az amfibol után karbonátos-kloritos-opakásványos pszeudomorfózák képződnek, ritkán epidotosodás is megfigyelhető.
218

A deformáció hatása nem nagyon észlelhető az amfibolon, mivel maguk a mafikus zárványok sem deformáltak. Az
irányítottabb kőzetekben lévő kristályok ikresedést mutathatnak. Ezenkívül megfigyelhető még a nagyobb szemcsék hasadás mentén történő szétesése.
A színtelen elegyrészek közül a mikroklin a leggyakoribb. A nagy mikroklintartalmú kőzetekben a mikroklin üde,
nagyméretű, több milliméteres, akár centiméteres, és színesásvány-zárványokkal teli, xenomorf, poikilites szövetet mutat. Ezek a nagyméretű, erősen poikilites szemcsék vizuálisan nem látszanak megakristályoknak a nagy mennyiségű
zárvány miatt. A megakristályok akár centiméteres méreteket ölthetnek, és akár 50%-nál is több amfibol-, piroxén-, biotit- és plagioklászzárványt tartalmazhatnak, azaz erősen poikilitos formában jelentkeznek, invazív jelleget mutatva. Az
alapanyagban megtalálható ásványszemcsék jelennek meg a mikroklinban is zárványként, amelyeket elsősorban amfibol,
alárendelten biotit, plagioklász alkot. Ha még van relikt piroxén, az is a mikroklinban őrződik meg. Az irányítottabb mintákban a mikroklin szemcsemérete és poikilitos jellege csökken.
A szemcsék belső szerkezete keresztrácsos ikresedést mutat, a deformáció mértékétől függően lángpertites. A mikroklin átalakulását nem ismerjük, többnyire üde, néhol karbonátos erek szelik át.
Az amfibolaggregátumos mafikus zárványokban a plagioklász amfibol környezetében vagy mikroklinban zárványként jelentkezik. Megjelenése a plagioklász/mikroklin arányon múlik. A plagioklász fenokristályként csak elvétve,
inkább a plagioklászban dúsabb kőzetekben jelenik meg. A fenokristályok a plagioklászban dúsabb kőzetekben zónásak
és poliszintetikusan ikresek. Mikroklinban gazdag mafikus zárványokban csak az amfibol közvetlen környezetében vagy
a mikroklinban zárványként fordulnak elő. Ilyenkor zárványok és zónásság nem jellemző, poliszintetikus ikrek figyelhetőek meg, peremükön mikroklinkiválás fordulhat elő. Ilyenkor a mikroklinnal csipkés szegély mentén érintkeznek.
Szemcsehatáruk az amfibollal, piroxénnal egyenes, magmás.
A szienites összetételű kőzetek mikroklinjában zárványként plagioklász jelenik meg. Többnyire erősen szericites,
nem zónás, poliszintetikus ikresedés elvétve észlelhető benne. Zárványokat nem tartalmaz.
Átalakulására a szericitesedésen kívül saussuritesedés, bontottabb kőzetekben karbonátosodás is jellemző. A mállottabb zónákban agyagásványosodik.
A deformáció hatása itt jóval alárendeltebb, mint a monzogránitos kőzetcsoportban, unduláló kioltás, hajlott, kinkes
szemcsék, deformációs ikrek itt is megjelennek.
A biotit szerepe alárendelt. Az amfibolaggregátumos kőzetek tartalmazzák a legkevesebb biotitot. Néhány önálló
táblán kívül többnyire az amfibol hasadásában vagy mikroklinban és plagioklászban zárványként jelentkezik. Ritka a jól
fejlett biotittábla, inkább hosszú, keskeny táblák jelennek meg. A biotitszemcsék többnyire üdék, bontottabb kőzetekben
kloritosodnak. Az irányítottabb mafikus zárványokban kinkesedés, valamint ritkán nagyon finom, másodlagos szemcsék
megjelenése is észlelhető, de leggyakrabban deformációtól mentesek a szemcsék.
Az ásványos elegyrészek közül a piroxén az egyetlen olyan ásvány, amely kizárólag mafikus zárványokban jelenik
meg, monzogránitban nem fordul elő. Ritkán, mikroklindús környezetben várható. A mikroklin mintegy megőrzi a piroxént az uralitosodástól. Kétféle megjelenése ismert: önálló, zömök, táblás, valamint aggregátumokban előforduló piroxén. A nagyobb méretű, táblás piroxén feltehetően korábbi, mint az aggregátumokban megjelenő apró piroxénszemcsék.
Elsősorban a nagyméretű piroxén tartalmaz zárványként apró, csepp alakú opakásványt. Nagyméretű titanittal és plagioklásszal egyensúlyi szövetet mutat.
A piroxén átalakulására a peremen amfibolképződés, más szóval uralitosodás jellemző. Többnyire erőteljes átalakulás is nyomon követhető, habár vannak olyan minták, amelyekben mind amfibol, mind piroxén önálló szemcsékként található meg, és az amfibol nem a piroxén átalakulási terméke.
A deformáció mértéke a piroxénon nem mérhető; amely kőzetben piroxén található, abban nagyon csekély deformációs jelenség észlelhető.
A kvarc ritka. Intersticiális tereket tölt ki, többnyire leukokrata slír vagy monzogránit közelében jelentkezik. A dinamikusan átkristályosodott kvarc nagyon ritka, többnyire még nagyméretű, de már unduláló kioltást mutató, üde szemcsék a jellemzőek. Zárványként leginkább mikroklinban jelentkezik.
Az akcesszóriák közül titanit és apatit jellemző. A titanit nagyméretű, idiomorf-hipidiomorf kristályok formájában
jelenik meg, egyensúlyi szövetet alkotva táblás piroxénnal és gyakran amfibollal is. Zárványként, mikroklindús kőzetben,
mikroklint és kvarcot tartalmaz. Átalakulására a bontottabb mintákban leukoxénesedés, valamint opakásvány-kiválás
jellemző. Deformált változata nem jelenik meg.
Másik jellegzetes akcesszória az apatit. Zömök és tűs megjelenése ismert. Szemcséi a mafikus ásványok, az amfibol
és a biotit szemcsehatárához kötődnek. Tűi elszórtan a monzonitos kőzetek egészében jelentkeznek. Átalakulása, deformációja nem ismert, habár eltöredezett szemcsék megfigyelhetőek.
A monzogránitra jellemző cirkon a monzonitokban változékony mennyiségben van jelen. Általában jóval alárendeltebb mennyiségben fordul elő, mint a monzogránitokban. Zárványként biotitban vagy földpátban, valamint szemcsehatárukon képződik. Többnyire üde, de a biotitban zárványként erősen metamikt állapotban is előfordul.
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LEUKOKRATA TELÉRKŐZETEK
A leukokrata telérkőzeteknek terepen öt típusát különböztették meg: aplitot — beleértve a pegmatitokat —, mikrogránitot, gránitporfírt és leukokrata monzogránitot, valamint telérkvarcot. A telérkvarcot vékonycsiszolatban nem vizsgáltuk. A
petrográfiai vizsgálat során a másik négy típus ásványos összetételi és szöveti jellegei nagyon hasonlóaknak adódtak.
Leginkább a leukokrata monzogránit különül el a többi kőzettípustól.
Aplit
Az aplitokhoz a vékonycsiszolatok alapján apró- vagy finom-, xenomorfszemcsés, a környezetüknél erősebben vagy
gyengébben irányított telérkőzetek tartoznak. A durvább szemcseméretű pegmatoidok mindig kevésbé irányítottak,
maximum kataklázos töréseket mutatnak. Ásványos összetételük alapján leukokrata monzogránitok, ritkábban szienogránitok. Jellegzetes színtelen elegyrészük a mikroklin, plagioklász és kvarc, melyek közel harmad-harmad arányban
alkotják a kőzetet. A mikroklin gyakrabban van jelen nagyobb részarányban, mint a plagioklász. A kőzet néhány százalékban (1–5%) biotitot tartalmaz.
Az aplit elsődleges színtelen elegyrésze a mikroklin, xenomorf, önálló szemcsékben. Szerkezetét keresztrácsos ikresedés és gyakran lángpertit jellemzi. Átalakulása nem ismert, üde. A deformáltabb, milonitos telérekben a mikroklin nagyon finom szemcsés sávokat vagy lencséket alkot, ritkábban mag-köpeny szerkezetek is megfigyelhetőek. A pegmatoidokban írásgránitos, szételegyedéses szövet, valamint kerekded kvarczárványok jelenhetnek meg. Az elektronmikroszondás elemzések alapján a mikroklin albittartalma 4,53–5,97%, Ba-ot nem tartalmaz.
A kvarc gyakran még a plagioklásznál is nagyobb részarányban van jelen. Többnyire dinamikusan átkristályosodott,
apró, „vakolatszerű”, lóbás szemcsehatárok jellemzik. A deformáltabb mintákban a nagyon finom szemcsés földpáttól
elkülönült sávokban jelentkezik. Zárványként vagy szételegyedésként földpátban is előfordul. A pegmatitokban nagy,
eredeti magmás szemcsék jelentkeznek, gyakran kalciterekkel szabdalva. A milonitokban a karbonát többnyire kvarcban
dús sávokban összpontosul.
A plagioklász alárendeltebb mennyiségben fordul elő. Többnyire xenomorf szemcsék, a pegmatitokban idiomorfhipidiomorf kristályok a jellemzőek. Zónásság nem látható, poliszintetikus ikrek észlelhetőek. Szemcsemérete többnyire
megegyezik a mikroklin és a kvarc szemcseméretével. A pegmatitokban írásgránitos szövet is megjelenik. Zárványként
kvarc fordul elő.
A plagioklász átalakulására szericitesedés jellemző, ritkább a karbonátosodás, melynek azonban mértéke alárendeltebb,
mint akár a monzogránitos kőzetcsoportban, akár a mafikus zárványokban. Deformáció hatására itt is megfigyelhetőek a
hajlott-kinkes szemcsék és a deformációs ikrek, extrém esetekben rosszul fejlett mag-köpeny szerkezetek is megjelennek.
Színesásványként néhány pikkelyben biotit jelenik meg, többnyire a telérek falával párhuzamosan rendeződve vagy
— milonitos kőzetek esetében — a palásság irányába beállva. Átalakulására kloritosodás és muszkovitképződés jellemző. Többnyire erősen átalakult, opakásvánnyal, illetve limonitzsinórral együtt fordul elő.
Az akcesszóriák nem jellemzőek, csak elvétve található egy-egy cirkon, apatit. A titanit biotithoz vagy limonitos
zsinórokhoz kötődik.
A gránát szemcséi két petrográfiai típusba sorolhatóak (KIRÁLY, TÖRÖK 2003): az egyik hipidiomorf, nagyméretű,
néhány milliméteres, halványsárga, a másik apró, idiomorf, színtelen szemcse. Egyetlen leukokrata telérben (Üh–27,
270,8 m) találtunk gránátot (XXVII. tábla, 1. kép). Szöveti megfigyelések alapján a gránát pretektonikus, deformáció előtti, ami jól megfigyelhető a gránát „öbleiben” (nyomásárnyékában) található kvarcszemcséken, melyeket a nehezebben
deformálható gránát megóvott a dinamikus átkristályosodástól. A gránát magmás eredete mellett szól, hogy magmás plagioklászban jelenik meg zárványként.
Az elektronmikroszondás elemzések alapján 55–66% spessartint, 22–35% almandint tartalmaz, a grosszulárkomponens elhanyagolható. Spessartinban való gazdagsága szintén magmás eredetre utal. Ez az összetétel beleillik a
Mórágyi Gránit erdősmecskei területéről, szintén aplitokból származó gránátszemcsék összetételének (KIRÁLY, TÖRÖK
2003) intervallumába.
Mikrogránit és gránitporfír
A mikrogránit és a gránitporfír petrográfiai szempontból nagyon hasonló az aplitokhoz. Eltérés a nagyobb (max.
8%) biotittartalom és a biotit kloritosodása, valamint a gránát hiánya.
Leukokrata monzogránit
A leukokrata monzogránit a petrográfiai leírás szerint az aplitoknál durvább szemcsés, többnyire irányított, apró vagy
közepesen durva szemcseméretű, a monzogránitos csoportbelieknél differenciáltabb kőzet. A különböző elegyrészek
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kétféle szemcseméretben jelennek meg: porfíros kiválások, akár 2-3 mm-esek, és mátrixszemcsék. A leukokrata elegyrészek körülbelül egyharmad-egyharmad arányban vannak jelen. Elsődleges színtelen elegyrész a mikroklin, továbbá a
kvarc és a plagioklász. Néhány százalékban, esetenként akár 10%-ban biotitot is tartalmaz, amely üdén vagy részben
klorittá alakulva van jelen. Muszkovit szintén megjelenik, biotit után. Akcesszóriák az aplitokhoz hasonlóan szintén nem
jellemzőek. Biotithoz kötődően titanit jelenik meg, továbbá néhány cirkon- és apatitszemcse is előfordul.
Az egyes ásványok mikroszkópi jellegei ugyanazok, mint az aplitokban, eltérést az alábbiakban mutatnak. A porfíros
mikroklin eltört, egymástól eltávolodott mikroklinszemcsékben van jelen. A szemcseperemek gyakran csipkések vagy
ívesek, beöblösödésként mirmekit jelenik meg. A peremekhez közel kvarczárványok vannak. A mátrixmikroklin 0,01–
0,4 mm-es szemcseméretben kvarccal és plagioklásszal együtt alkotja a finomszemcsés alapanyagot. A szemcsehatárok
ívesek.
A kvarc szintén eltört, egymástól eltávolodott szemcsék formájában, konkáv szemcsehatárokkal, mozaikosan vagy
sávosan unduláló kioltással és repedésekkel, törésekkel jelenik meg. A repedéseket karbonátos kitöltés jellemzi. A
mátrixban, apróbb szemcseméretben, mikroklinnal és plagioklásszal együtt xenomorf, unduláló kioltású szemcsék formájában észlelhető.
A plagioklász porfíros kiválásai idiomorf vagy hipidiomorf táblák, ritkábban a porfíros kiválásokkal azonos méretű
aggregátumok. Zónásság és poliszintetikus ikresedés észlelhető. Zárványként, általában a peremhez közelebb, csepp alakú kvarczárványsorok jellemzik. Szericitesedett, illetve karbonátosodott. Deformáció hatására tört, kinkes szemcsék,
deformációs ikrek képződtek. A mátrixplagioklász néhány század- vagy tizedmilliméteres szemcsékből áll.
Színesásványként a mátrixban irányítottan elhelyezkedő biotit jelenik meg pikkelyek formájában. Néhány porfíros
kiválás is megfigyelhető, melyek kinkesek, néhány esetben erőteljesebben átalakultak, mint a mátrixbiotit.
XENOLITOK
A petrográfiai leírás szerint a xenolitok változó összetételű sávokból, erekből állnak. A változások egy része az eredeti kőzet összetételváltozásaiból származik, más része a gránitos olvadék hőjének kontaktmetamorf hatásával magyarázható.
A xenolitok kőzetalkotó ásványai a következők: epidot vagy klinozoizit, gránát, klinopiroxén, kvarc, pszeudomorfózák, titanit, kevés kalcit, mikroklin. Szövetükre durva szemcseméret és néhány milliméteres szemcsék jellemzőek.
A szemcséket azonban szabad szemmel nem látni, mert sok apró szemcséből nőnek össze, sejtes (erősen poikilitos) jelleget (XXVII. tábla, 2. kép) kölcsönözve a kőzetnek. Az ásványos elegyrészektől függően a xenolitok piroxéntartalmú,
illetve gránátos kvarc-epidotos vagy epidot-kvarcos szaruszirtek.
A külső, peremi (akár néhány cm-es) zóna durva szemcseméretű, táblás epidotból vagy klinozoizitból áll, melyben a
befogadó kőzet közelében még földpát- és amfibolreliktumok is megfigyelhetőek, befelé azonban már csak klinopiroxénés titanitreliktumok jelentkeznek. A peremi zóna éles váltással hirtelen megy át egy kvarc- és gránátdús zónába, amely a
xenolit belső részeire jellemző, ugyanúgy, mint a piroxén utáni pszeudomorfózákból álló területek. Elszórt, apró piroxénok
mind a gránátos-kvarcos, mind a pszeudomorfózás területeken jelen vannak. A Nyugati-lejtakna 1720,4 m-ében a piroxén
utáni pszeudomorfózákból álló területeket epidotból és gránátból álló — vizuálisan fehér — erek szelik át.
Az elektronmikroszondás elemzések (DOBOSI 2008) alapján az epidot Fe-ban szegény vagy klinozoizit, a gránát
grosszulár, míg a piroxén diopszid.
A piroxén apró szemcseméretben elszórtan jelenik meg a kvarcos-gránátos területeken, piroxén utáni pszeudomorfózák között és epidotos sávokban vagy zárványként gránátokban is.
A piroxén utáni pszeudomorfózák szálas ásványai (XXVII. tábla, 3. kép) Mg-ot és Si-ot tartalmaznak. A röntgendiffrakciós és termikus elemezések alapján elsősorban talkból állnak, de krizotilt (szerpentinásványból) és paligorszkitot is
tartalmaznak. A piroxénok Ca-tartalma kalcitként válik ki ezeken a területeken, továbbá karbonátos pszeudomorfózák is
észlelhetőek, de még relikt diopszidok is megtalálhatóak.
A titanit a befogadó kőzet közelében akár a milliméteres nagyságot is eléri, származhat a mellékkőzetből. Az epidotos zónában piroxénnal együtt jelenik meg, míg az epidotból és gránátból álló területeken szintén megtalálható.
A gránát kvarccal együtt, valamint a piroxén utáni pszeudomorfózákkal jelentkezik a xenolit magjában. Zárványként
apró piroxénszemcsék, piroxén utáni pszeudomorfózák, kvarc és apatit fordulnak elő a gránátban. Néhány nagyobb
gránát esetében a magban epidot vagy klinozoizit található (XXVII. tábla, 4. kép). A gránát megjelenik még a peremen
az epidotos sáv belső szélén, az epidotos sávból kifejlődve (XXVII. tábla, 5. kép) és az epidottal együtt érben is.
A gránát egyértelműen epidotból képződött. Elképzelhető, hogy az eredeti kőzet összetételének megváltozása
befolyásolja az átalakulást (több kvarc vagy kalcit jelenléte segíti a gránát képződését).
Az epidot vagy a klinozoizit erekben vagy a kontaktzónában jelentkezik. Ezenkívül néhány gránátszemcse magjában
is megtalálható. Míg a peremen sejtes megjelenése és gyakran kizárólagos jelenléte figyelhető meg, erekben pedig
gránáttal együtt fordul elő, addig a xenolit belsejében nem észlelhető.
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A befogadó kőzet felé, az epidotos sávon kívül, néhol egy-egy, néhány milliméteres poikilitos mikroklinszemcsesor
képződik. A zárványnak a befogadó kőzetre gyakorolt hatása — 5–10 mm-es erőteljes karbonátosodással és szericitesedéssel jellemezhető kontaktzóna — fluidumban gazdag környezetre utal. Ugyanúgy, mint a Nyugati-lejtakna 1528,2
m-ében, ahol az epidotos kontaktzóna kétszer olyan vastag, mint a xenolit magja. A kontaktuson ezenkívül még az epidotképződéssel együtt albitosodás és uralitosodás (tremolit) jelentkezik.
A xenolitok eredetét nyomozva, azokat összehasonlítottuk a Mórágyi Gránit környezetében található Juhodályvölgyi
Mészkő Formáció erlánjával. Habár az erlán is tartalmaz gránátot (grosszulárt) és epidotot, mégis más megjelenésű, regionális metamorf kőzet. Szövete, finom szemcsemérete, piroxén hiánya és mikroklin jelenléte képezi a legnagyobb különbséget a két kőzet között. Az erlánnal ellentétben a xenolitok durvább szemcsés, nem irányított, fluidumokkal nagyon
erősen átdolgozott kőzetek. A durva szemcseméret, a poikiloblasztos vagy invazív jelleg és az apróbb, relikt szemcsék
vagy (karbonátos, talkos) pszeudomorfózák a xenolitok egészét (a kisebbeknél) vagy jelentős részét (a nagyobbaknál)
érintő átkristályosodást jeleznek fluidumgazdag környezetben. Ez az átkristályosodás a xenolitok eredeti szövetének és
ásványos összetételének erőteljes kicserélődésével járt. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a Juhodályvölgyi Mészkő
Formáció erlánja nem lehetett a xenolitok kiindulási kőzete.
A zárványban lévő kvarcszemcsék deformáltsága alapján a regionális metamorfózis (deformáció) a zárványt és a
befogadó kőzetet már együtt érte.
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III. függelék. A magyarázóban említett
(és az észlelési és fedett térképen feltüntetett)
feltárások koordinátái
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Színes táblák — Colour Plates

A fényképek szerzői — List of photographers
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I. tábla — Table I

1. fénykép. Földpát-porfíroklasztok biotitos gneiszben (Aranyosvölgy, 1082. sz. feltárás). A fénykép bal oldalán látható lyuk
nagysága 10 mm.
Photo 1. Feldspar-porphyroclast in biotite-gneiss (Exposure No.
1082 in the Aranyos Valley). The size of the hole at the left is
ca. 10 mm.
2. fénykép. Zsíros tapintású biotitos gneisz (Aranyos-völgy, jobb
oldali mellékvölgy, 984. sz. feltárás). A kép közepén látható
földpát-szigmaklaszt aszimmetriája felfelé irányuló tektonikai szállítást jelez.
Photo 2. Biotite-gneiss with a fatty to the touch (Exposure No.
984 on the right side of the Aranyos Valley). The asymmetry
of the feldspar sigmaclast in the middle of the photo indicates
upwards-directed tectonic transport.
3. fénykép. Sávos gneisz (Studer-völgy, 599. sz. feltárás).
Photo 3. Banded gneiss (Exposure No. 599 in the Studer Valley).
4. fénykép. Szemesgneisz (Aranyos-völgy, 1079. sz. feltárás).
Photo 4. Augengneiss (Exposure No. 1079 in the Aranyos Valley).
5. fénykép. Gyűrt fehér gneisz (a Studer- és a Juhhodály-völgy
közötti völgy, 609. sz. feltárás).
Photo 5. Folded white gneiss (Exposure No. 609 in the unnamed
valley between the Studer Valley and Juhhodály Valley).
6. fénykép. Fillonit (földpát-kvarc-muszkovitpala; Studer-völgy,
727. sz. feltárás).
Photo 6. Phyllonite (feldspar-quartz-muscovite schist; Exposure
No. 727 in the Studer Valley).
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II. tábla — Table II

1. fénykép. Kvarcfillit (Aranyos-völgy, bal oldali mellékág, 1242. sz. feltárás).
Photo 1. Quartz phyllite (Exposure No. 1242 on the left side of the Aranyos
Valley).
2. fénykép. Kvarcbudinok kvarcfillitben (Aranyos-völgy, 1161. sz. feltárás).
Photo 2. Quartz-boudins in quartz phyllite (Exposure No. 1161 in the Aranyos
Valley).
3. fénykép. Gyűrt szerkezetű fillit szöveti képe (Juhhodály-völgy, 618. sz.
feltárás). A mikroredők szárnyain krenulációs (korábbi palás szerkezetet
felülbélyegző újabb) palásság kialakulása figyelhető meg. A kép hosszabbik oldala 1,5 mm, ×N.
Photo 3. Microstructure of a folded phyllite (Exposure No. 618 in the
Juhhodály Valley). Formation of a crenulation (superimposed onto an
earlier structure later) cleavage can be observed at the limbs of the microfolds. The long edge of the picture is ca. 1,5 mm, ×N.
4. fénykép. Mészszemcsés metaaleurolit (Aranyos-völgy, jobb oldali mellékág, 983. sz. feltárás). A kőzet felszínén sárgásfehér, 1-4 mm-es mészszemcsék láthatók a szürke mátrixban.
Photo 4. Metaaleurolite with calcareous grains (Exposure No. 983 in the right
tributary of the Aranyos Valley). On the rock surface yellowish white calcareous grains of 1-4 mm can be seen in the grey matrix.
5. fénykép. Gyűrt metaaleurolit (Aranyos-völgy jobb oldala, 856. sz. feltárás).
A mérce beosztása mm-es.
Photo 5. Folded metaaleurolite (Exposure No. 856). The spacing of the scale
below the photo is 1 mm.
6. fénykép. Lepidoblasztos szövetű kristályos mészkő (Juhhodály-völgy, 624.
sz. feltárás).
Photo 6. Crystalline limestone with a lepidoblastic texture (Exposure No. 624
in the Juhhodály Valley).
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III. tábla — Table III

1. fénykép. Erlánban lévő apró gránátokból álló, szétszakadozott
lencsék (Aranyos-völgy, 1305. sz. feltárás). A kép hosszéle 4
mm, 4× obj., ×N.
Photo 1. Fragmented lenses composed of garnets in the erlane
(Exposure No. 1305 in the Aranyos Valley). The long edge of
the photo is 4 mm, 4× obj., ×N.
2. fénykép. Szerpentinit, irányított szövettel (Aranyos-völgy, jobb
oldal, 1173. sz. feltárás).
Photo 2. Serpentinite with an oriented microstructure (Exposure
No. 1173 on the right side of the Aranyos Valley).
3. fénykép. Amfibolit szöveti képe (Köves-patak alsó folyása, 446.
sz. feltárás). 10× obj. ×N.
Photo 3. Micofabric of amphibolite (Exposure No. 446 in the lower
course of the valley of the Köves Brook). The long edge of the
photo is 1,5 mm, ×N.
4. fénykép. Metahomokkő (felül) érintkezése porfíros monzogránittal (alul; a Hutai- és a Cserdűlő-völgy közötti orr, 903. sz.
feltárás). A két kőzet kontaktusa a toll alsó vége alatt látható.
Photo 4. Contact of metasandstone (upper) and porphyric monzogranite (lower; Exposure No. 903 on the slope between the
Huta- and Cserdülő Valley). The contact of the two rocks can
be observed at the lower end of the pen.
5. fénykép. Elnyúlt-ovális, finomszemű csillámból és opakásványokból álló kordierit(?) utáni pszeudomorfózák metahomokkőben (Bátaapátitól D-re, 901. sz. feltárás).
Photo 5. Elongate-oval pseudomorphs after cordierite(?), composed of fine-grained micas and opaque minerals in a metasandstone (Exposure No. 901).
6. fénykép. Szaruszirt („epidozit”) szöveti képe (Bátaapátitól D-re,
901. sz. feltárás). A kőzetet epidot-klinozoizit, földpát, kvarc és
finom aktinolittűk építik fel. 10× obj. ×N.
Photo 6. Microfabric of the hornfels (“epidosite”; Exposure No.
901). The rock is composed of epidote-clinozoisite, feldspar,
quartz and fine actinolite needles. The long edge of the photo
is 1,5 mm, ×N.
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IV. tábla — Table IV

1. fénykép. Agyagásványosan bontott ritkaporfíros monzogránit (Mórágy, 1048. sz. feltárás). A földpátmegakristályban (jobb felső
sarok) biotitból kialakult gyűrű volt, amely kimállott, csak a helye maradt. A fényképen látható kőzet kézzel szétmorzsolható.
Photo 1. Rarely-porphyritic monzogranite altered to clay minerals (Exposure No. 1048, Mórágy). Weathered ring after biotite inclusions in microcline megacrysts (upper right corner). Sample seeing on the picture can easily be broken into fragments by hand.
2. fénykép. Porfíros monzogránit (3. összekötő vágat, Ny-ról 8,60 m). A legnagyobb mikroklin-megakristály 4,5 cm.
Photo 2. Porphyritic monzogranite (3rd crosscut, 8.60 m from the west). The largest microcline megacryst is 4.5 cm.
3. fénykép. Szigma- és deltaklaszt porfíros monzogránitban (Üveghuta Üh–36 fúrás, 71,10 m). A fényképen látszik a mikroklinmegakristályokat körülölelő héj, valamint a kvarc matt szürke színe és megnyúlt formája. A fénykép jobb oldalán lévő mikroklinmegakristály deltaklaszt, örvényszerű formája balos nyírást feltételez. Hasonló nyírást mutat a fénykép bal oldalán lévő hasított és
kifordított mikroklin-megakristály.
Photo 3. Sigmoid and deltoid clasts in porphyritic monzogranite (Borehole Üveghuta Üh–36, 71.10 m). Microcline megacryst wrapped
by the matrix, oriented biotite and dull grey elongated quartz lenses are seen on the picture. The whirl-like form of deltoid
megacryst supposes sinistral shearing on the right side of the picture. A similar direction of the shearing is detected in the fractured and rotated microcline megacryst on the left side of the picture.
4. fénykép. Földpátdúsulás és zárványok ritkaporfíros monzogránitban (Nyugati-lejtakna, 878,60 m). Az objektívsapka átmérője 62 mm.
Photo 4. Enrichment in feldspars and mafic enclaves in rarely-porphyritic monzogranite (Western Incline, 878.6 m). The diameter of
the lens cap is 62 mm.
5. fénykép. „Féregkvarc” ritkaporfíros monzogránitban (Üveghuta Üh–25 fúrás, 105,60 m).
Photo 5. Dynamically recrystallised quartz in rarely-porphyritic monzogranite (Borehole Üveghuta Üh–25, 105.60 m).
6. fénykép. Kontaminált monzogránit (3. összekötő vágat, 8,60 m). A fényképen kontaminált monzogránit (balról) és egy monzonittömb (jobb szélen) határát látjuk, ahol gyakori a földpátdúsulás. A fúrólyuk (jobb szélen) átmérője 50 mm.
Photo 6. Contaminated monzogranite (8.6 m, 3rd crosscut). Contact of contaminated monzogranite (left) and a monzonitic body (right),
with enrichment in feldspar. The diameter of borehole (right) is 50 mm.
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V. tábla — Table V

1. fénykép. Kontaminált monzogránit (Nyugati-lejtakna,
1224,20 m).
Photo 1. Contaminated monzogranite (Western Incline,
1224.20 m).
2. fénykép. Leukokrata slírekkel kontaminált monzonit
(Nyugati-lejtakna, 1249,90 m). A középen látható megakristály 4 cm-es.
Photo 2. Monzonite contaminated with leucocratic segregations (Western Incline, 1249.90 m). The megacryst in the
middle of the picture is 4 cm.
3. fénykép. Leukokrata slír (Keleti-lejtakna, 1086,10 m). Az
1,5-2 cm-es amfiboltűk nem követik a kőzet sávosságát.
Photo 3. Leucocratic segregation (Eastern Incline, 1086.10
m). Amphibole needles of a size of 1.5-2 cm do not follow
the direction of bands.
4. fénykép. Monzonitzárványok kontaminált monzogránitban
(Nyugati-lejtakna, 421,90 m). A fényképen két nagyméretű, függőlegesen megnyúlt, kerekített (bal szélen aprószemcsés, középen káliföldpátosodott) monzonitzárvány,
valamint a palásság irányába (bal felső sarok – jobb alsó
sarok) beálló kisebb méretű (10-20 cm) finomszemcsés
zárványfoszlányok láthatók. Egészen a kép jobb szélén
megjelenő 20 cm hosszú íves zárvány alja és teteje
elnyíródott a palásság irányába.
Photo 4. Monzonite inclusions in contaminated monzogranite
(Western Incline, 421.90 m). Two large, vertically elongated, rounded (fine-grained on the left, feldspathised in
the middle) monzonite inclusions and smaller (10-20 cm),
very fine-grained inclusion pieces bent into the foliation
(top left corner-bottom right corner) can be seen in the
photo. The bottom and top parts of the 20 cm-long curved
inclusion appearing on the very right of the photo are
sheared into the foliation.
5. fénykép. Palás aprószemcsés monzonit (Üveghuta Üh–22
fúrás, 446,85 m). A fényképen a világosbarna ásványok
leukoxénné alakult titanitok, nagy számuk egyértelművé
teszi a monzonitos protolitot.
Photo 5. Foliated, fine-grained monzonite (Borehole Üveghuta Üh–22, 446.85 m). The pale brown minerals in the
photo are titanites turned into leucoxene; their large number makes the monzonitic protolith unambiguous.
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VI. tábla — Table VI
1. fénykép. Aprószemcsés monzonit és aplit
érintkezése (Üveghuta Üh–44 fúrás, 165,67
m). Amfiboltűk csak az aprószemcsés monzonit környezetében fordulnak elő.
Photo 1. Contact of fine-grained monzonite and
aplite (Borehole Üveghuta Üh–44, 165.67
m). Amphibole laths only occur in the vicinity of the fine-grained monzonite.
2. fénykép. Középszemcsés monzonit (BeK–10
vágatfúrás, 30,00 m).
Photo 2. Medium-grained monzonite (underground Pilot Borehole BeK–10, 30.00 m).
3. fénykép. Aplit porfíros monzogránitban (Mórágy, 1147. sz. feltárás).
Photo 3. Aplite in porphyritic monzogranite
(Exposure No. 1147, Mórágy).
4. fénykép. Mikrogránittelér leukokrata monzogránitban (Nyugati-lejtakna, 845,40 m). A
mikrogránittelér 3,5 m széles.
Photo 4. Microgranite dyke in leucocratic monzogranite (Western Incline, 845.40 m). The microgranite dyke is 3.5 m wide.
5. fénykép. Gránitporfír (Mórágy, 1051. sz. feltárás). A kőzet agyagásványos bontása előhívta mikrografikus (szételegyedéses) szövetét, a
mikroklin-fenokristályokat szürke kvarcudvar kontúrozza.
Photo 5. Granite porphyry (Exposure No. 1051, Mórágy). The argillaceous alteration of the rock developed the micrographic (exsolution)
texture; the microcline-phenocrysts are contoured by grey quartz rings.
6. fénykép. Monzonitos alapkőzetből kipreparálódott, mohával fedett gránitporfírtelér (az Ördög-oromtól K-re lévő völgy, 1912. sz.
feltárás). A 4 m vastagságú gránitporfírtelér mindkét peremén hűlési szegély van.
Photo 6. Moss-grown granite porphyry dyke weathered out from the monzonitic base rock (Exposure No. 1912 in the valley E to the Ördög
Peak). There is a chilled margin on both boundaries of the 4 m-thick granite porphyry dyke.
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VII. tábla — Table VII

1. fénykép. Világos színű leukokrata monzogránit írásos szövetű
változata (Kismórágyi-völgy, 694. sz. feltárás). Az agyagásványos bontás előhívta a kőzet írásgránitra emlékeztető
szételegyedéses szövetét. A kép hosszéle 50 cm.
Photo 1. Graphic textured variation of the pale leucocratic monzogranite (Exposure No. 694, the valley at Kismórágy. The
argillaceous alteration of the rock developed its exsolution
texture which resembles graphic granite. The length of the
photo is 50 cm.
2. fénykép. Világosszínű leukokrata monzogránit metamorf változata (Üveghuta Üh–2 fúrás, 330,20 m). A mérce beosztása
mm-es.
Photo 2. Metamorphic variation of the pale leucocratic monzogranite (Borehole Üveghuta Üh–2, 330.20 m). The unit of the
scale is mm.
3. fénykép. Leukokrata monzogránit sötétszürke altípusa
(Nyugati-lejtakna, 1092,70 m). A mérce beosztása mm-es.
Photo 3. Dark grey subtype of the leucocratic monzogranite
(Western Incline, 1092.70 m). The unit of the scale is mm.
4. fénykép. Leukokrata monzogránit sötétszürke altípusának
sávos változata (Keleti-lejtakna, 403,30 m). A kőzetet ért
agyagásványos bontás kiemeli a kőzet sávosságát. A fénykép
jobb felső sarkában a fúrólyuk 60 mm-es.
Photo 4. Banded variation of the dark grey subtype of the leucocratic monzogranite (Eastern Incline, 403.30m). The argillaceous alteration of the rock emphasizes the banding of the
rock. The diameter of the borehole in the top right corner of
the photo is 60 mm.
5. fénykép. Kvarctelér monzogránitban (Mórágy középső részén,
1133. sz. feltárás). A kalapács a kvarcteléren fekszik.
Photo 5. Quartz dyke in monzogranite (Exposure No. 1133, in the
centre of Mórágy Village). The hammer is lying on the quartz
dyke.
6. fénykép. Kvarctelér epidotos xenolittal (Üveghuta Üh–22
fúrás, 386,00 m). A xenolit valószínűleg utólagosan átalakult
metamorf kőzet, szaruszirt.
Photo 6. Quartz dyke with epidotic xenolith (Borehole Üh–22,
386.00 m). The xenolith is probably a subsequently altered
metamorphic rock, hornfels.

263

VIII. tábla — Table VIII
1. fénykép. Kvarctelér aplitban (Bkh-1 vágatfúrás, 7,43 m).
Photo 1. Quartz dyke in aplite (underground Borehole Bkh–1,
7.43m).
2. fénykép. Szaruszirtzárvány (Üveghuta Üh-44 fúrás, 103,88 m).
A mérce beosztása mm-es.
Photo 2. Hornfels inclusion (Borehole Üveghuta Üh–44, 103.88
m). The unit of the scale is mm.
3. fénykép. Kvarc-epidotszirt kontaminált monzogránitban (Bp–1
vágatfúrás, 39,70 m).
Photo 3. Quartz-epidotefels in contaminated monzogranite
(underground Borehole Bp–1, 39.70m).
4. fénykép. Kavics, breccsa és kagylóhéj alkotta lencse (az Aranyos- és a Studer-völgy között, 592. sz. feltárás).
Photo 4. Lens made up of gravel, breccia and bivalve shells (Exposure No. 592 between the Aranyos Valley and the Studer
Valley).
5. fénykép. Dolomitkavicsból és -breccsából álló kőzet (az
Aranyos- és a Studer-völgy között, 592. sz. feltárás).
Photo 5. Rock made up of dolomite pebbles and breccia (Exposure No. 592 between the Aranyos Valley and the Studer
Valley).
6. fénykép. Gryphaea- és egyéb kagylóteknőben gazdag márgarétegek az egykori márgafejtőben (Rák-patak völgye, 370.
sz. feltárás).
Photo 6. Marl beds rich in Gryphaea and other bivalve shells in
the abandoned marl quarry (the valley of the Rák Brook,
Exposure No. 370).
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IX. tábla — Table IX

1. fénykép. Koralltelep szkennelt vékonycsiszolati képe (az
Aranyos- és a Studer-völgy között, 592. sz. feltárás).
Photo 1. Scanned thin-section image of a coral colony
(Exposure No. 592 between the Aranyos Valley and the
Studer Valley).
2. fénykép. Asteroceras sp. törmelékből (Pálfy J. határozása,
Rák-patak völgye, 370. sz. feltárás).
Photo 2. Asteroceras sp. from rock debris (Determined by J.
Pálfy; Exposure No. 370 in the valley of the Rák Brook).
3. fénykép. Szanidin-fenokristályok finomszemű alapanyagban (Kismórágy D-i széle, 238. sz. feltárás).
Photo 3. Sanidine phenocrysts in a fine-grained matrix (Exposure No. 238 on the southern rim of Kismórágy).
4. fénykép. Alkálivulkanit-telér apofízise monzogránitban
(Lajvér-patak völgye Kismórággyal szemben, 237. sz. feltárás). A fénykép közepén és bal oldalán alkálivulkanittelér téglavörös színű apofízise látható. A telért, amely a
fényképtől balra található, javarészt kifejtették. A kép jobb oldalán monzogránit települ.
Photo 4. Apophysis of an alkali volcanite dyke in monzogranite (Exposure No. 237 in the valley of the Lajvér Brook, opposite to
Kismórágy). In the centre and in the left of the photo the brick-red apophysis of an alkaline vulcanite dyke can be seen. The main
part of the dyke itself, which is located to the left of the photo, had been worked. In the right of the photo monzogranite can be
seen.
5. fénykép. Alkálibazalt vagy alkálitrachit(?) vékonycsiszolati képén irányított plagioklászlécek finomszemcsés alapanyagban (Üveghuta Üh–27 fúrás, 397,3 m). A kép alsó élhossza 2,21 mm, 1N.
Photo 5. Thin section image of alkali basalt or alkali trachyte? (Borehole Üveghuta Üh–27, 397.3 m). Oriented plagioclase laths in
a fine-grained matrix. The long edge of the photo is 2,21 mm, 1N.
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X. tábla — Table X

1. fénykép. Alkálitrachit vékonycsiszolati képe (BeK–1 vágatfúrás, 106,03 m). Interszertális szövetű alapanyagban
apatit-mikrofenokristályok jelennek meg (nagy törésmutatójú, idiomorf szemcsék középen). Mellettük nyúlt földpát (szanidin?)-fenokristály figyelhető meg (jobb oldalon).
A kép alsó élhossza 2,21 mm, 1N.
Photo 1. Thin section image of alkali trachyte (underground
Borehole BeK–1, 106.03 m of the Eastern Incline), 1. In the
matrix with an intersertal texture, apatite microphenocrysts
occur (see the idiomorphic grains in the centre which have
high refractive indices). Alongside these an elongated
feldspar (sanidine?) phenocryst can be observed (on the
right side). The long edge of the photo is 2.21 mm, 1N.
2. fénykép. Alkáliriolit (Harsányipuszta alatt, 1462. sz. feltárás)
vékonycsiszolati képe. Szanidin(?)-kristályok közötti teret
késői kiválású kvarc tölt ki. A kép alsó élhossza 2,21 mm,
×N.
Photo 2. Thin section image of alkali rhyolite (Exposure No.
1462 under Harsányipuszta). The space between the sanidine(?) crystals is filled with late quartz. The long edge of
the photo is 2.21 mm, ×N.
3. fénykép. Jól fejlett folyásos szövetű fonolit (Hosszú-völgy
felső szakasza, 1651. sz. feltárás) vékonycsiszolati képe. A
folyásos szövetet az alapanyagot alkotó irányított plagioklászlécek defíniálják. A kép jobb oldalán látható
fenokristály feltehetően szanidin. A kép alsó élhossza 2,21
mm, ×N.
Photo 3. Thin section image of the phonolite with a well-developed fluidal texture, from the (Exposure No. 1651 in the
upper section of the Hosszú Valley). The fluidal texture is
determined by the oriented plagioclase lathes which make
up the matrix. The phenocryst on the right is probably a
sanidine. The long edge of the photo is 2,21 mm. ×N.
4. fénykép. Fonolit (Hosszú-völgy felső szakasza, 1651. sz.
feltárás) színesásványai vékonycsiszolatban. Az alapanyagban zömmel nyúlt, apró, zöld alkáliamfibolok, illetve
egirinek/egirinaugitok láthatók. A kép alsó élhossza 0,85
mm, 1N.
Photo 4. Thin-section image of the coloured minerals of the
phonolite (Exposure No. 1651 in the upper section of the
Hosszú Valley). In the matrix mainly elongated , small,
green alkaline amphiboles and aegirines/aegirineaugites
can be seen. The long edge of the photo 0.85 mm, 1N.
5. fénykép. Hidrotermális erekkel átjárt intruzív breccsa
(Keleti-lejtakna, 264,20 m).
Photo 5. Intrusive breccia interwoven with hydrothermal veins
(Eastern Incline, 264.20 m, face).
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XI. tábla — Table XI

1. fénykép. Hasadékkitöltés monzogránitban, gradált intruzív
breccsával (Üveghuta Üh–43 fúrás, 234,25–234,50 m).
Photo 1. Fissure filling in monzogranite with graded intrusive breccia (Borehole Üveghuta Üh–43, 234.25–234.50
m).
2. fénykép. Kvarc-karbonát-vas-hidroxid, kloritos hasadékkitöltés (Bx–62 vágatfúrás 12,66 m). A nyíl száránál a
hasadék falára merőlegesen nőtt kvarckristálysort látunk,
a nyíl hegyétől 5 mm-re jobbra hártyaszerű kvarckiválás
van, a bal oldalon karbonát és monzogránit.
Photo 2. Quartz-carbonate-ferri-hydroxide, chloritic fissure
filling (underground Borehole Bx–62, 12.66 m). At the
shaft of the arrow a row of quartz crystals, which have
grown perpendicular to the wall of the fissure, can be
seen. 5 mm to the right of the arrow-head, a film-like
quartz precipitation is evident, whereas on the left side
carbonate and monzogranite can be found.
3. fénykép. Breccsás megjelenésű, karbonátos-kvarcos kitöltés töréses övből (Nyugati-lejtakna, 714,8 m).
Photo 3. Carbonate-quartzose filling of a brecciated appearance derived from a fracture zone (Western Incline, 714.8 m).
4. fénykép. Meszes kötőanyagú homokkő- és konglomerátumrétegek (Rák-patak K-i oldala, 430. sz. feltárás). 1 — Vasasi Márga
homokkőtömbjei; 2–3 — Budafai Homokkő Tagozat: 2 — meszes homokkő, 3 — konglomerátum; 4 (sárgítva) — Kállai Kavics
Formáció, bázistörmelékkel induló homokkősorozat.
Photo 4. Calcareous sandstone and conglomerate beds (Exposure No. 430 on the eastern side of the Rák Brook). 1 — Sandstone boulders of the Vasas Marl; 2–3 — Budafa Sandstone Member: 2 — calcareous sandstone, 3 — conglomerate; 4 (with yellow colour)
— Kálla Gravel Formation, sandstone sequence starting with basal clastic beds.
5. fénykép. A Budafai Homokkő Tagozat alapkonglomerátuma (a Szarvas-árok ÉNy-i része, 1189. sz. feltárás).
Photo 5. The basal conglomerate of the Budafa Sandstone Member (Exposure No. 1189 in the north-western part of the Szarvas Cut).
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XII. tábla — Table XII

1. fénykép. A Budafai Homokkő Tagozat alapkonglomerátumának
részlete (a Szarvas-árok ÉNy-i része, 1892. sz. feltárás).
Photo 1. Detail of the basal conglomerate of the Budafa Sandstone
Member (Exposure No. 1892 in the north-western part of the
Szarvas Cut).
2. fénykép. Meszes kötőanyagú homokkő vékonycsiszolati képe
(Rák-patak K-i oldala, 430. sz. feltárás). A fekü Vasasi
Márgából áthalmozott ősmaradványok: M = molluszka,
valószínűleg Gryphea, E = echinodermata-váztöredék.
Photo 2. Thin-section image of calcareous sandstone (Exposure No.
430 in the eastern side of the Rák Brook). Fossils redeposited
from the underlying Vasas Marl: M = mollusc, probably
Gryphea, E = fragment of echinoderm skeleton.
3. fénykép. Congeriás coquina-rétegek pannóniai szürke
kőzetlisztes agyagban (Bátaszéki téglagyári agyagfejtő, a térkép
területétől K-re).
Photo 3. Congeria-bearing coquina beds in grey, silty clay of upper
Miocene (Pannonian) age (clay pit of the Bátaszék Brickyard).
4. fénykép. Vékony homokkőpadokkal tagolt finomszemű pannóniai homok (a Zsibriki-halastó D-i végéhez lefutó völgyben, 380.
sz. feltárás).
Photo 4. Fine-grained upper Miocene (Pannonian) sand dissected
by thin sandstone beds (Exposure No. 380 in the valley running
down to the southern termination of the fish pond at Zsibrik).
5. fénykép. Terhelési zsebek pannóniai finomszemű homokban
(Bátaapáti homokbánya, 555. sz. feltárás).
Photo 5. Load casts in fine-grained upper Miocene (Pannonian)
sand (Exposure No. 555 in the Bátaapáti sand pit).
6. fénykép. Vályús keresztrétegzés a pannóniai finomszemű
homokban (Bátaapáti homokbánya, 555. sz. feltárás).
Photo 6. Trough cross-bedding in fine-grained upper Miocene
(Pannonian) sand (Exposure No. 555 in the Bátaapáti sand pit).
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XIII. tábla — Table XIII

1. fénykép. Pannóniai abráziós kavicsos konglomerátum (a
Bátaapáti homokbánya fölött, 555. sz. feltárás).
Photo 1. Pannonian conglomerate made up of abrasional
pebbles (Exposure No. 555 on the hillside above the
Bátaapáti sand pit).
2. fénykép. Szinszediment vető pannóniai homokban
(Bátaapáti homokbánya, 555. sz. feltárás).
Photo 2. Synsedimentary fault in upper Miocene (Pannonian) sand (Exposure No. 555 in the Bátaapáti sand pit).
3. fénykép. A pannóniai üledéksor bázisrétege alulról (Mórágy, Petőfi utca 50., 1152. sz. feltárás).
Photo 3. The basal bed of the upper Miocene (Pannonian) sequence from below (Exposure No. 1152, Mórágy, Petőfi Street No. 50).
4. fénykép. Durvatörmelékes pannóniai bázisréteg téglavörös alkálibazalt-kavicsokkal (Mórágy, Petőfi utca 46., 1154. sz. feltárás).
Photo 4. Coarse-grained Pannonian basal bed containing brick red alkaline basalt pebbles (Exposure No. 1154, Mórágy, Petőfi Street
No. 46).
5. fénykép. Vályús keresztrétegzés finomhomokos pannóniai rétegben (Mórágy, Petőfi utca 39. 1157. sz. feltárás).
Photo 5. Trough cross-bedding in fine-grained sandy upper Miocene (Pannonian) bed (Exposure No. 1157, Mórágy, Petőfi Street No. 39).
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XIV. tábla — Table XIV

1. fénykép. Suvadási sík metszete egy feltárásban (Mórágy, Petőfi
utca 39., 1157. sz. feltárás).
Photo 1. Section of a sliding plane in an exposure (Exposure No.
1157, Mórágy, Petőfi Street No. 39).
2. fénykép. Fenyvestetői Formáció települése a Mórágyi Gránit
felszínére (a Cserdűlői-völgy jobb oldalán a földút bevágása,
1015. sz. feltárás).
Photo 2. Deposition of the Fenyvestető Formation on the surface
of the Mórágy granite (Exposure No. 1015 in the cut of the
dirt road on the right side of the Cserdűlő Valley).
3. fénykép. Fenyvestetői Vörösagyag mészfelhalmozódási szintje
fölött kialakult „vasborsós” horizont (az Óriás-gerinctől Nyra fekvő völgy, 1816. sz. feltárás).
Photo 3. Horizon of “iron peas” developed above the lime accumulation level of the Fenyvestető Formation (Exposure No.
1816 in the valley W of Óriás Ridge).
4. fénykép. Fenyvestetői Formáció vörösbarna paleotalaj mészfelhalmozódási szintje pannóniai üledékekben (a Köves-patak
Ny-i oldalán, 540. sz. feltárás).
Photo 4. Lime accumulation level of Fenyvestető Formation redbrown palaeosol in Pannonian sediments (Exposure No. 540
on the W flank of the Köves Brook, N of Bátaapáti).
5. fénykép. Prizmás elválású tarkaagyag települése (Mórágy, az
Alsónánai út 16/b. számú ház mögötti rézsű, 795. sz. feltárás).
Photo 5. Variegated clay deposit of prismatic detachment
(Exposure No. 795 on the slope behind the building at
Alsónánai Street 16/b, Mórágy).
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XV. tábla — Table XV

1. fénykép. Leveles szerkezetű lösz (Kismórágy, Lajvér-patak völgye, 298. sz. feltárás).
Photo 1. Loess of lamellar structure (Exposure No. 298 in the valley of the Lajvér Brook, Kismórágy).
2. fénykép. A Paksi Formáció alsó szakasza (a Mórágy–Kismórágy
közti elhagyott gyalogút alja, 420. sz. feltárás).
Photo 2. The lower part of the Paks Formation (Exposure No. 420
at the bottom of the abandoned footpath between Mórágy and
Kismórágy).
3. fénykép. A Paksi Formáció felső része típusos barna erdőtalajjal
(Mórágy, 699. sz. feltárás).
Photo 3. The upper part of the Paks Formation with typical brown
forest soil (Exposure No. 699, Mórágy).
4. fénykép. Folyóvízi üledékekkel (A) fedett, szintes településű
típusos lösz (B) és barna erdőtalaj (C) (Kismórágy, Lajvérpatak völgye, 80. és 81. sz. feltárás).
Photo 4. Horizontally deposited typical loess (B) covered by fluvial
sediments (A) and brown forest soil (C) (Exposures No. 80 and
81 in the valley of the Lajvér Brook, Kismórágy).
5. fénykép. Összemosott mészkonkréciós lejtőlösz (Bátaapáti,
Naspolya-völgy, 386. sz. feltárás).
Photo 5. Slope loess washed together, including calcareous nodules
(Exposure No. 386 in the Naspolya Valley, Bátaapáti).
6. fénykép. Kaotikus szerkezetű szoliflukciós összlet (Mórágy, 803.
sz. feltárás).
Photo 6. Solifluctional sequence with a chaotic structure (Exposure
No. 803, Mórágy).
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XVI. tábla — Table XVI

1. fénykép. Szoliflukciós összlet részlete (Mórágy, 803. sz.
feltárás).
Photo 1. Detail of a solifluctional sequence (Exposure No. 803,
Mórágy).
2. fénykép. Típusos lösz (A) és barna erdőtalaj (B) között
települő szoliflukciós szakasz (C) (Mórágy, 810. sz.
feltárás).
Photo 2. Solifluctional segment (C) deposited between typical
loess (A) and brown forest soil (B) (Exposure No. 810,
Mórágy).
3. fénykép. Mikrorétegzett szoliflukciós képződmény (Mórágy,
810. sz. feltárás).
Photo 3. Micro-stratified solifluctional deposit (Exposure No.
810, Mórágy).
4. fénykép. Mendei Lösz (A) a Paksi Lösz (B) nyesett felszínén
(Mórágy É-i része, 805. sz. feltárás).
Photo 4. Mende Loess (A) on the trimmed surface of the Paks
Loess (B) (Exposure No. 805 in the N part of Mórágy).
5. fénykép. Csernozjom jellegű talaj Mendei Formációban
(Mórágytól É-ra, 590. sz. feltárás).
Photo 5. Chernozem-type soil in the Mende Formation
(Exposure No. 590, N of Mórágy).
6. fénykép. Tufitszint (Mórágy, Pince-hegy, 1002. sz. feltárás).
Photo 6. Tuffite horizon (Exposure No. 1002 on the Pince Hill,
Mórágy).
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XVII. tábla — Table XVII
1. fénykép. Tufitszint (Mórágy, Kossuth u. 39., 1003. sz. feltárás)
Photo 1. Tuffite horizon (Exposure No. 1003, Mórágy, Kossuth
Street 39).
2. fénykép. Mendei Lösz (A), deluviális lejtőlösz (B) és
szoliflukciós képződmény (C) összefogazódása ívesen
erodált felszínű, szintes településű, a Paksi Formációba
tartozó lösz-paleotalaj sorozaton (D) (Kismórágy, 132.
és 133. sz. feltárás).
Photo 2. Interdigitation of Mende Loess (A), deluvial slope
loess (B) and soliflucted deposits (C) on the curvilinear,
eroded surface of the horizontally-deposited loesspalaeosol succession of the Paks Formation (D)
(Exposures No. 132+133, Kismórágy).
3. fénykép. Áttelepített lösz (A) és lehordott paleotalaj (B)
"finomszerkezete" (Kismórágy, 133. sz. feltárás).
Photo 3 “Fine structure” of resorted loess (A) and downwashed palaeosol (B) (Exposure No. 133, Kismórágy).
4. fénykép. Deluviális (A) és szoliflukciós lejtőlösz (B) - paleotalaj (C) sorozat váltakozása (DDK-ről lefutó vízmosás
Kismórágytól DNy-ra, 225. sz. feltárás).
Photo 4. Alternation of deluvial slope loess (A) and soliflucted loess (B) – palaeosol (C) series (Exposure No. 225 in
the gully running from SSE; SW of Mórágy).
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XVIII. tábla — Table XVIII

1. fénykép. Lösz és paleotalaj keveredése a Kövesdi-völgy menti
csuszamlás anyagában (1805. sz. feltárás).
Photo 1. Mixing of loess and palaeosol in the material of the slide
along the Kövesd Valley (Exposure No. 1805).
2. fénykép. Csúszási síkokkal átjárt csuszamlásos tömb Demetertanya mellett (421. sz. feltárás).
Photo 2. Slide block dissected by shear planes at the Demeter
Homestead (Exposure No. 421).
3. fénykép. Folyóvízi képződmény (K4 ásott kút, 17,0 m, D-i fal).
Photo 3. Fluvial sequence (Dug Well K4, 17.0 m, S wall).
4. fénykép. Közepesen osztályozott, keresztrétegzett aprókavicsos
mátrixvázú durvatörmelék pincefalban (a Hutai-patak völgyének ÉNy-i oldalán, Bátaapátitól DNy-ra az első elhagyott
pince, 893. sz. feltárás).
Photo 4. Intermediately-sorted, cross-bedded coarse debris in a
small-grained-gravel-bearing matrix in a cellar wall
(Exposure No. 893 on the NW side of the valley of the Huta
Brook, in the first abandoned cellar SW of Bátaapáti).
5. fénykép. Keresztrétegzett, aprókavicsos, durvaszemű homoklencse (Mórágy, az Alsónánai út 41. számú ház fölötti rézsű,
816. sz. feltárás).
Photo 5. Cross-bedded, small-grained-gravel-bearing sand lens
(Exposure No. 816 on the slope above the building in
Alsónánai Street 41, Mórágy).
6. fénykép. Aprókavicsos lencse agyagos kőzetlisztben (Mórágy, a
Szabadság utca 31. számú romos ház mögötti pince, 1127. sz.
feltárás). A = aprókavicsos lencse, B = agyagos kőzetliszt.
Photo 6. Section of a small-grained-gravel-bearing lens (A) in
clayey silt (B), on the side wall of the cellar (Exposure No.
1127 at the cellar behind the ruined building in Szabadság
Street 31, Mórágy).
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XIX. tábla — Table XIX

1. fénykép. Medercsatorna (a kép felső, középső része, a szürke
kőzetliszt fölött) metszete (Mórágy K-i részén, a falutábla előtt 70
m-rel, a domboldal rézsűjében, 834. sz. feltárás).
Photo 1. Section of a channel (the upper and middle part of the photo,
above the grey silt) (Exposure No. 834 in the E part of Mórágy,
70m before the village's road sign in the slope of the hillside).
2. fénykép. Holocén folyóvízi, durvább szemű meder- (alul) és
finomabb szemű ártéri (fölül) üledék (Kismórágytól keletre, a
Lajvér-patak völgye, 364. sz. feltárás).
Photo 2. Holocene fluvial, coarser-grained channel (bottom) and
finer-grained floodplain (top) sequence E of Kismórágy, in the
Valley of the Lajvér-patak (Exposure No. 364).
3. fénykép. Holocén kékesszürke folyóvízi-mocsári üledék feltárása
(Nagymórágyi-völgy, 918. sz. feltárás).
Photo 3. Exposure of the Holocene, bluish-grey, fluvial-paludal sediments in the Nagymórágyi Valley (Exposure No. 918).
4. fénykép. Porfíros monzogránit (bal oldalon) és monzonit (jobb
oldalon) érintkezése fúrómag szkennelt képén (Üveghuta Üh–30
fúrás, 278,8 m).
Photo 4. Contact of porphyritic monzogranite (left) and monzonite
(right). Borehole Üveghuta Üh–30, 278.8 m. Unfolded scanned
core image.
5. fénykép. Kontaminációs eredetű földpátdús sáv monzonitban,
fúrómag szkennelt képén (Üveghuta Üh–28 fúrás, 288,1 m).
Photo 5. Feldspar-rich band in monzonite of contamination origin.
Borehole Üveghuta Üh–28, 288.1 m. Unfolded scanned core
image.
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XX. tábla — Table XX
1. fénykép. Elnyúlt-lapított monzonitzárványok monzogránitban,
fúrómag szkennelt képén (Üveghuta Üh–45 fúrás, 265,9 m)
Photo 1. Elongated-flattened monzonite enclosures in monzogranite. Borehole Üveghuta Üh–45, 265. 9m. Unfolded scanned
core image.
2. fénykép. Két palásság porfíros monzogránitban (Rozsdásserpenyő közelében, 112. sz. feltárás). A „lapos” palásság (piros
vonal, 336/44°) a kép középső-felső részén egy vékonyabb
sávban gyakorlatilag teljesen felülírja a „meredek” palásságot
(kék vonal, 326/75°). A kép bal széle kb. északnak, jobb széle
délnek felel meg.
Photo 2. Two foliations in porphyritic monzogranite Exposure No.
112 near Rozsdásserpenyő. The 'low-angle' foliation (red line,
336/44°) completely overprints the 'steep' foliation (blue line,
326/75°) along a narrow strip in the middle-upper part of the
photo. The left margin of the photo corresponds to the north,
the right to the south.
3. fénykép. A Mórágyi Gránit Formáció erősen mállott, intenzíven
milonitosodott kőzete (Kismórággyal szemben, 292. sz.
feltárás). A milonitos palásság kb. vízszintes helyzetű, s azt kis
szöggel jobbra dőlő nyírószalagok deformálják. A szerkezet
aszimmetriája jobbos nyírást jelez. A kiindulási kőzet típusa az
intenzív deformáció miatt bizonytalan.
Photo 3. Strongly altered, intensively mylonitised rock from the
Mórágy Granite Exposure No. 292 opposite Kismórágy. The
nearly horizontal mylonitic foliation is deformed by shear
bands dipping slightly to the right. The asymmetry of the structure indicates dextral shear. The nature of the original rock
type is uncertain because of the intensive deformation.
4. fénykép. Palásságba simuló, közel izoklinális redő kristályos
mészkőben (Gründltanya völgye, a térkép területétől Ny-ra). A
redőt a kőzet palássága mintegy "beburkolja", ami a gyűrődés
palásságnál korábbi létrejöttére utal.
Photo 4. Nearly isoclinal fold adjusted to the foliation in crystalline
limestone valley of the Gründl Homestead. The fold is
'wrapped' by the foliation, which refers to the fact that the fold
evolves earlier than the foliation.
5. fénykép. Átmeneti képlékeny-töréses szerkezetek. Fúrómagok
kiterített szkennelt képe (Üveghuta Üh–44 fúrás). a)
Szigmoidálisan deformált aplittelér darabja és hematitos
kitöltés (45,4 m), b) szigmoidális alakú kitöltés- és földpátdarabokból álló halmaz (44,1 m), c) megakristályokból és
kitöltésekből álló deformált zóna (40,4 m).
Photo 5. Transitional ductile-brittle structures Unfolded scanned
core image. a) part of a sigmoidally deformed aplite dyke and
haematite infilling (Borehole Üh–44, 45.4 m), b) infilling and
feldspar breccia of sigmoidal shape (Borehole Üh–44, 44.1 m),
c) deformed zone constituted by megacrystals and infillings
(Borehole Üh–44, 40.4 m).

276

XXI. tábla — Table XXI

1. fénykép. Átmeneti képlékeny-töréses deformációt mutató nyírózóna alig deformált protolitban. A zóna külső részein inkább
képlékeny, központi részén inkább töréses deformáció látható
(Üveghuta Üh-2 fúrás, 260,5-260,72 m; kiterített szkennelt kép).
Photo 1. Shear zone showing transitional ductile-brittle deformation
in a hardly deformed protolith Borehole Üh–2, 260.5-260.72 m;
unfolded scanned core image. In the outer part of the zone an
especially ductile deformation is visible, while in the inner part
an especially brittle deformation can be seen.
2. fénykép. A 1. fényképen látható zóna vékonycsiszolatos képe. A
deformált ásványtöredékek szigmoidális, egymásra tolódott
duplexeket képeznek, ugyanakkor a foliált kataklázitokra
jellemző lekerekített ásványtöredékek és breccsásodott
ásványtöredékek is megjelennek.
Photo 2. Thin section image of the zone shown in Photo 1. The
deformed mineral fragments compose sigmoidal duplexes piled
on one another, while rounded and brecciated mineral pieces characteristic of foliated cataclasites also appear.
3. fénykép. Szinszediment vetők pannóniai homokban (Rác-hegy, északi oldal, 557. sz. feltárás). Az elvetés maximálisan kb. 3 cm-t tesz
ki.
Photo 3. Synsedimentary faults in Pannonian sand Exposure No. 557 on the north side of the Rác-hegy. The maximum displacement is
about 3cm.
4. fénykép. Feltolódásos duplex szigmoidja monzogránitban (bal oldalon; Kismórágy, a Mórágy vasútállomás melletti kőfejtő, 209. sz.
feltárás). Feltolódásos duplex szigmoidjai leveles zónába mennek át (jobb oldalon) éles határú főtöréssel.
Photo 4. Sigmoid of a thrust duplex in monzogranite Exposure No. 209, Kismórágy, quarry near the Mórágy Railway Station. The sigmoids
of a thrust duplex (on the left) graduate into a flaky zone with a sharp master fault (on the right).
5. fénykép. Breccsás töréses öv mikrogránitban (Kismórágy, a Mórágy vasútállomás melletti kőfejtő, 289. sz. feltárás).
Photo 5. Brecciated fault zone in microgranite Exposure No. 289, Kismórágy, quarry near the Mórágy Railway Station.
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XXII. tábla — Table XXII

1. fénykép. Murvás töréses öv monzogránitban (a) és nagyított
részlete (b), töréses eredetű S-C palássággal és egy szigmoid alakú gránittörmelék-darabbal (Üveghuta Üh–5 fúrás,
106,9 m).
Photo 1. Rubbled fault zone in monzogranite (a) and its
enlarged detail (b) with S-C foliation of brittle origin and a
sigmoidal granite fragment. Unfolded scanned core image
(Borehole Üveghuta Üh–5, 106.9 m).
2. fénykép. Foliált vetőagyag a Keleti-lejtakna 1392,90 m-ében
(a) és a Nyugati-lejtakna 1450,60 m-ében (b).
Photo 2. Foliated fault gouge. a — sample from 1392.90 m of
the Eastern Incline; b — sample from 1450.60 m of the
Western Incline.
3. fénykép. Többgenerációs deformáció vékonycsiszolatos
szöveti képe (Nyugati-lejtakna 1450,60 m). A kataklázosodott protolitot a képen jobbra pszeudomilonit, középen
pedig nem foliált, kőzettörmelékes vetőagyag szeli át.
Photo 3. Thin section texture of a multiphase deformation.
Pseudomylonite cutting a cataclastic protolith (right) and a
non-foliated fault gouge with rock fragments (middle). The
sample collected in the Western Incline at 1450.60 m.
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XXIII. tábla — Table XXIII

1. fénykép. Csúszási barázdák a Vasasi Márga homokkövében (a Goldgrundpuszta mellett, 842. sz. feltárás). A
csúszási barázdák markáns, mindazonáltal egyértelműen
meg nem határozható irányú (talán jobbos) eltolódást
jeleznek.
Photo 1. Slickenlines in the sandstone of the Vasas Marl.
Exposure No. 842 near the Goldgrund Farm. The slickenlines indicate a definite strike-slip movement; nevertheless, its character is not clearly determinable.
2. fénykép. A dombság tetőfelszíne Bátaapátitól É-ra, szemben a Mészáros-völgy.
Photo 2. The summit level of the hills N of Bátaapáti (opposite is the Mészáros Valley).
3. fénykép. A Bátaapátit körülvevő löszplatók, háttérben a
Mecsek.
Photo 3. Loess plateaus around Bátaapáti (in the background is the Mecsek Mountains).
4. fénykép. A Rák-patak völgye Zsibriktől D-re és a dombság
tetőfelszíne.
Photo 4. The valley of Rák Brook to the S of Zsibrik and the
summit level of the hills.
5. fénykép. Mély árok partszakadással a Mészkemencevölgy felső szakaszán.
Photo 5. Deep trench with a rupturing bank on the upper
reach of the Mészkemence Valley.
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XXIV. tábla — Table XXIV

1. fénykép. Pusztuló völgyoldal a Mészkemence-völgy
DNy-i oldalán.
Photo 1. Degraded valley side on the SW side of the
Mészkemence Valley.
2. fénykép. Árokbevágással tört lejtő a Hutai-patak egyik
mellékvölgyében.
Photo 2. Slope broken by a trench cut in a tributary valley
of the Huta Brook.
3. fénykép. Mikrogránitteléren kialakult fenékküszöb
(Mészkemence-völgy).
Photo 3. Bottom sill formed on the microgranite dyke in the
Mészkemence Valley.
4. fénykép. Völgyvállak (Szarvas-árok, Fekedtől É-ra).
Photo 4. Valley shoulders in the Szarvas Cut N of Feked.
5. fénykép. Völgyvállak (Hosszú-völgy felső szakasza,
Üveghutától Ny-ra).
Photo 15. Valley shoulders in the upper tract of Hosszú
Valley, to the W of Üveghuta.
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XXV. tábla — Table XXV

1. fénykép. Hordalékkúpban kialakult völgyváll (a Hutai-gerinctől Ny-ra eső völgyben).
Photo 1. Valley shoulder evolved in the debris cone in the valley W of the Huta Ridge.
2. fénykép. Karéjos szakadási front (Kálvária-völgy K-i oldala,
Mórágytól D-re).
Photo 2. Lobate rear scarp on the E side of the Kálvária Valley,
to the S of Mórágy.
3. fénykép. Csuszamlások karéjos szakadási frontjai (Goldgrundpuszta völgye).
Photo 3. Lobate rear scarps of landslides in the valley of the
Goldgrund Farm.
4. fénykép. Kis csuszamlás az üveghutai templomromtól 150
m-re É-ra.
Photo 4. Small landslide, 150 m to the S of the Üveghuta church
ruin.
5. fénykép. Jelenkori csuszamlás a Hosszú-völgy Ny-i oldalán.
Photo 5. Recent landslide on the W side of the Hosszú Valley.
6. fénykép. Kis csúszás (Szarvas-árok, Fekedtől É-ra).
Photo 6. Small landslide in the Szarvas Cut, N of Feked.
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XXVI. tábla — Table XXVI

1. fénykép. A palássággal párhuzamosan, biotitból fejlődő
finomszemcsés muszkovit, peremén jól fejlett muszkovittal
(Üveghuta Üh–29 fúrás, 139,24 m). 10× obj., 1N.
Photo 1. Very-fine-grained muscovite evolving from biotite parallel to the foliation with well-developed muscovite at the
rim (Borehole Üveghuta Üh–29, 139.24 m) obj. 10×, ×N.
2. fénykép. Csillámhal kloritosodott biotitból (Üveghuta
Üh–29 fúrás, 140,06 m). 10× obj., ×N.
Photo 2. Mica fish of chloritised biotite (Borehole Üveghuta
Üh–29, 140.06 m) obj. 10×, 1N.
3. fénykép. Biotitzsinór milonitos monzogránitban (Nyugatilejtakna, 620 m). A kép hosszéle 1,8 mm, 10× obj., ×N.
Photo 3. String of biotite in mylonitic monzogranite (Western
Incline, 620 m) The long edge is 1.8 mm, obj. 10×, ×N.
4. fénykép. Nagyméretű magmás biotittábla felaprózódása
(Üveghuta Üh–2 fúrás, 88,1 m). 10× obj., ×N.
Photo 4. Fragmentation of large magmatic biotite tables
(Borehole Üveghuta Üh–2, 88.1 m) obj. 10×, ×N.
5. fénykép. Amfibolhalak (Nyugati-lejtakna, 1197,60 m). A
kép hosszéle 1,8 mm, 10× obj., 1N.
Photo 5. Amphibole fishes (Western Incline, 1197.60 m) The
long edge is 1.8 mm, obj. 10×, 1N.
6. fénykép. Nagyméretű ikres amfibol leukokrata szegregációban (Üveghuta Üh–44 fúrás, 151,3 m). A kép hosszéle
4,5 mm, 4× obj., ×N.
Photo 6. Large twinning amphibole in the leucocratic segregation (Borehole Üveghuta Üh–44, 151.3 m) The long edge is
4.5 mm, obj. 4×, ×N.
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XXVII. tábla — Table XXVII

1. fénykép. Gránátszemcse aplitban (Üveghuta Üh–27 fúrás,
270,8 m). Visszaszórt elektronkép. A kép hosszéle 0,38 mm.
Photo 1. Garnet in aplite (Borehole Üveghuta Üh–27, 270.8
m). Back scattered electron image. The long edge is
0.38mm.
2. fénykép. Sejtes klinozoizit piroxénzárványokkal (Nyugatilejtakna, 1528,20 m). A kép hosszéle 4 mm, 4× obj., ×N.
Photo 2. Cellular clinozoisite with pyroxene inclusions
(Western Incline, 1528.20 m) The long edge of the photo is
4mm, obj. 4×, ×N.
3. fénykép. Piroxén és piroxén utáni pszeudomorfózák xenolitban (Nyugati-lejtakna, 1720,70 m). A kép hosszéle 4 mm,
4× obj., ×N.
Photo 3. Pyroxene and pseudomorphs after pyroxene in xenolith (Western Incline, 1720.70 m). The long edge of the photo is 4 mm,
obj. 4×, ×N.
4. fénykép. Klinozoizitot körülnövő gránát (Nyugati-lejtakna, 1720,70 m). A kép hosszéle 4 mm, 2× obj., ×N.
Photo 4. Garnet developed around clinozoisite (Western Incline, 1720.70 m). The long edge of the photo is 4 mm, obj. 4×, ×N.
5. fénykép. Epidotból és klinozoizitból álló sáv peremén növő gránát (Nyugati-lejtakna, 1720,70 m). A kép hosszéle 4 mm, 4× obj.,
×N.
Photo 5. Garnet grown at the rim of bands of epidote and clinozoisite (Western Incline, 1720.70 m). The long edge of the photo is 4
mm, obj. 4×, ×N.
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